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ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท

ในป 2559 นับเปนอีกปที่บริษัทไดเผชิญกับปจจัยแวดลอมตางๆ ที่เปนความ
ทาทายอยางตอเน่ือง อีกท้ังในชวงปลายปยังเปนชวงท่ีพสกนิกรชาวไทยอยูในความ
เศราเสียใจและนอมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ทามกลางภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ียังคงชะลอตัว ทำใหในภาพรวม
ของกลุมมีการเติบโตไมมากนัก แตจากความรวมมือในการเปนเครือขายท่ีเขมแข็ง 
และการบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายตางๆ ทำใหบริษัทยังคงสามารถสราง
ผลการดำเนินงานที่นาพอใจเพื่อตอบแทนผูถือหุน แมตองเผชิญกับความทาทาย
จากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศก็ตาม  

ในดานคุณภาพการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
ที่สำคัญจากสถาบันตางๆ เชน JCI, Advanced HA และ HA ฯลฯ แลว เพื่อเปน
การสานตอการพัฒนาดานการแพทยและมาตรฐานการรักษาพยาบาล ในป 2559 
เครือ BDMS ยังคงสานตอความรวมมือกับสถาบันการแพทยช้ันนำในตางประเทศ
เพิ่มเติม อาทิ การลงนามความรวมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรูและ
ทักษะทางการแพทยดานออรโธปดิกส กับสถาบันออรโธปดิกส รัฐมิสซูร่ี (Missouri 
Orthopaedic Institute) และการลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลก
เปล่ียนความรูและทักษะทางการแพทยดานออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ
กับ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร (Hannover Medical School) เปนตน ซึ่งการ
สานตอความรวมมือทางการแพทยกับสถาบันการแพทยช้ันนำในตางประเทศน้ี นับเปนอีกกาวท่ีสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษา
พยาบาลของเรา เครือ BDMS ใหกาวตอไปดวยความมั่นคง 

นอกจากความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคความรูทางการแพทยแลว ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทไดรับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ 
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน กลต.) ใหเปนบริษัทท่ีมีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating : CGR) ในภาพรวมในระดับ 
“ดีมาก” (Very Good CG Scoring) เปนปท่ีสองติดตอกัน และไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนประจำป 2559 ดวยคะแนน
เต็ม รอยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการใหดียิ่งขึ้นไป   

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมมีความเช่ือม่ันวา การกำหนดนโยบาย และปรับเปล่ียนกลยุทธของบริษัทใหเหมาะกับสถานการณ 
รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีไดดำเนินมาโดยเฉพาะส่ิงสำคัญคือ การบริหารงานอยางมีธรรมา-
ภิบาล และโปรงใส จะทำใหองคกรของเรามีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน

สุดทาย ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ไดทุมเทความรูความสามารถ และแรงกาย
แรงใจในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ใหกาวหนาสูการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน พันธมิตร
ทางการคา สถาบันการเงินตางๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ที่ไดใหความไววางใจและสนับสนุนเครือ BDMS ดวยดีเสมอมา

สารประธานกรรมการบร�ษัท
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สารประธานคณะผูบร�หาร
และกรรมการผูอำนวยการใหญ
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การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนทามกลางความทาทายทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ไมวาจะเปนการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจ การแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 
เปนประเด็นที่บริษัทตระหนักและหันมาทบทวนกลยุทธ รวมทั้งปรับกระบวนการ
ดำเนินงาน เพื่อใหบริษัท เติบโตอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ความ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย คูขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพการรักษา
พยาบาล เพื่อนำธุรกิจการแพทยของไทยกาวสูเวทีโลกซึ่งสอดคลองกับนโยบาย 
Thailand 4.0 ของรัฐบาล  

 จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการ รวมถึงความใสใจ
ในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) การ
เติบโตของกลุมผูปวยชาวตางชาติท่ีเขามาท้ังรูปแบบของการรักษาและการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพ เปนปจจัยหนุนความตองการใน
การใชบริการทางการแพทยที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น บริษัท จึงปรับ
กลยุทธการดำเนินงาน เพ่ือสรางความแตกตางและเนนการเติบโตในแนวต้ัง (Vertical 
Growth) โดยมุงหวังที่จะยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยที่มี
ความแข็งแกรงในระดับสูงเพ่ือกาวสูความเปน Center of Excellence Network (CoE) 
ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ดวยการลงทุนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในเครือ 

9 แหง ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร โรงพยาบาลพญาไท 2 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ 
ใหมีความสามารถในการรักษาโรคซับซอนตามคุณภาพมาตรฐานสากล   

รวมถึงการมีความรวมมือดานการแพทยกับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานในดานการแพทยและการรักษาพยาบาล
ของเครือ BDMS ใหทัดเทียมกับตางประเทศ เพ่ือกาวสู Center of Excellence Network (CoE) ท้ังน้ี ในป 2559 บริษัทไดสานตอความ
รวมมือกับสถาบันการแพทยชั้นนำในตางประเทศ อาทิ The University of Texas MD Anderson Cancer Center เปนความรวมมือ
ระหวางโรงพยาบาลวัฒโนสถ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช กับ MD Anderson Cancer Center (MDACC) แหงมหาวิทยาลัยเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา (University of Texas) เพ่ือยกระดับการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานเดียวกัน, Hannover Medical School เพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถทางการแพทยและพยาบาลในการรองรับผูปวยกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma), Missouri Orthopaedic Institute 
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะทางการแพทยดานออโธปดิกสและกระดูกสันหลัง, Neurosurgical Institute at Cedars-Sinai 
Medical Center มีการรวมมือกับ ศ.นพ.คีธ แอล แบล็ค ศัลยแพทยสมองช่ือดังของโลกและผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบประสาท 
แมกซีน ดันนิทซ, ซีดาร-ไซไนน เมดิคัล เซ็นเตอร (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ในดานการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท, Oregon Health & Science University (OHSU) เพื่อการ
แลกเปล่ียนและสนับสนุนความรูทางการแพทยในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานอาชีวอนามัย (Occupational Health), Health Infomatics, 
ดานเวชศาสตรฟนฟู (Rehabilitation) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (Heart Disease / Cardiovascular) เปนตน 

นอกจากนี้ในป 2559 บริษัทไดเขาลงทุนในโรงพยาบาลเมโย ซึ่งคาดวาการดำเนินการจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 โดย 
จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเปน โรงพยาบาลเปาโลเกษตร นับเปนโรงพยาบาลแหงที่ 44 ของเครือ BDMS และเพื่อเปนการตอบรับ
กับกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพและการปรับเปล่ียนเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก บริษัทไดลงทุนในโครงการ BDMS Wellness Clinic 
โดยเขาซ้ือท่ีดินและอาคารโรงแรมปารคนายเลิศ โดยโครงการดังกลาวเปนบริการสุขภาพเชิงปองกัน (Preventive) แบบครบวงจรแหงแรก
ที่มีองคประกอบทุกดานอยางครบถวน มุงเนนการเสริมสรางสภาวะสุขภาพใหผูมารับบริการมีชีวิตยืนยาวอยางมีคุณภาพ (Longevity) 
ปองกันไมใหเกิดเปนโรครายแรงตางๆ หรือถาหากเกิดเจ็บปวยข้ึนมาในอนาคต ก็จะม่ันใจไดวาจะไดรับการรักษาท่ีดีท่ีสุดจากแพทยในเครือ
บริษัทฯ รวมถึงแพทยที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถจากตางประเทศที่มีความรวมมือกับบริษัท
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ในดานฐานะการเงิน จากผลการดำเนินงานของบริษัทในป 2559 ยังคงสะทอน ความสามารถในการดำเนินงานและความแข็งแกรง
ทางการเงินของบริษัทอยางตอเน่ือง โดยแมวาในป 2559 เครือ BDMS จะมีการเติบโตไมมากนักเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาตอเน่ือง 
แตบริษัทยังคงไดรับการยืนยันอันดับเครดิตองคกรที่ระดับ “AA-” Stable จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) เปนปที่สามติดตอกัน 

       
ในดานบรรษัทภิบาล บริษัทยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส และมีคุณธรรม เพ่ือใหองคกรเติบโตอยางมีศักยภาพ

และย่ังยืน โดยใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและมุงเนนการถายทอด เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ัวท้ังองคกรโดยมีการจัดหลักสูตร 
“จริยธรรมของผูนำ” (Ethical Leadership Program) สำหรับผูบริหารในเครือ BDMS เพื่อสรางความตระหนักถึงบทบาทในฐานะผูนำ
องคกรในการจัดใหมีระบบปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมท้ังทำการประเมินการรับรูของผูบริหารและพนักงานใน 4 นโยบายหลักท่ีสำคัญ 
ไดแก นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (Fraud Prevention and Anti-Corruption Policy) นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Policy and Guidelines on Human Rights) นโยบายเรื่องการใชขอมูลภายใน (Supervision of Inside In-
formation Usage Policy)  และนโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิ (Policy on Non-Infringement of intellectual 
Property Rights and Copyrights) สำหรับรางวัลดานบรรษัทภิบาล ในป 2559 บริษัทไดรับรางวัล “Thailand's Top Corporate Brand 
2016” ในหมวดการแพทย เปนปท่ีสองติดตอกัน จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดวยมูลคาแบรนดองคกร 192,677 ลานบาท โดยเปนองคกรท่ีมีมูลคาแบรนดสูงสุดเปนอันดับ 4 จาก 17 หมวดธุรกิจ ใน 
8 กลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังไดรับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (สำนักงาน กลต.) ใหเปนบริษัทท่ีมีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating : CGR) ในภาพรวมในระดับ “ดีมาก” 
(Very Good CG Scoring) เปนปที่สองติดตอกัน และไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนประจำป 2559 ดวยคะแนนเต็ม 
รอยละ 100  นอกจากนี้ ในป 2559 บริษัทยังไดรับรางวัล The Best Managed Company Award for Thailand 2016 – Large 
Capitalization จากนิตยสาร Asia Money โดยการวัดผลจากคะแนนโหวตจากนักลงทุนและนักวิเคราะหทั่วโลก นับเปนอีกหนึ่งรางวัล
ในระดับนานาชาติที่บริษัทมีความภูมิใจเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการใหดี
ยิ่งขึ้นไป 

ดานการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทยังดำเนินการอยางตอเนื่องผานโครงการและกิจกรรมตางๆ ครอบคลุมตั้งแตการอนุรักษ
พลังงาน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนใหทุกโรงพยาบาลในเครือโดยเฉพาะโรงพยาบาลสรางใหมเปนอาคารแหงการ
อนุรักษพลังงาน การสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลผานโครงการ Green Health Care & Share และมูลนิธิเวชดุสิต กิจกรรม
ในเชิงสรางสรรคในรูปแบบจิตอาสาของพนักงานเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ และการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย เปนตน ทั้งนี้ ในรอบปที่ผานมาบริษัทมีกิจกรรมชวยเหลือสังคมไทยในดานการแพทยและสาธารณสุขในหลายรูปแบบ และ
ไดจัดทำ รายงานความย่ังยืนขององคกร (Sustainability Report) เพ่ือรายงานกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งนับเปนอีกหนึ่งปณิธานของเครือ BDMS ในการเติบโตควบคูไปกับสังคมไทย

ในโอกาสนี้ ผมในนามบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทานผูถือหุนและผูมีอุปการะคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่
ไดใหความไววางใจและใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา รวมท้ังขอขอบคุณผูบริหาร คณะแพทย พยาบาล และพนักงานทุกทาน ท่ีได
รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเปนสวนสำคัญที่ไดสรางความแข็งแกรงและทำใหเครือ 
BDMS ของเรา มีความมั่นคงและเติบโตอยางยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้  

นายแพทยปราเสร�ฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผูบร�หารและกรรมการผูอำนวยการใหญ 



จุดเดนทางการเง�น
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ราคาหุนสามัญยอนหลัง 5 ป (2555-2559) เปร�ยบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย

ดัชนีตลาดหลักทรัพย
ราคาหุนสามัญของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

0
200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0

5

10

15

20

30

25

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ราคาหุนสามัญของบริษัท (บาท)

ม.ค. 55 ก.ค. 55 ม.ค. 56 ก.ค. 56 ม.ค. 57 ก.ค. 57 ม.ค. 58 ก.ค. 58 ม.ค. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59

สินทรัพยรวมและจำนวนโรงพยาบาลในเคร�อขาย

93,370

37

2557

102,335

42

2558

106,939

43

2559

สินทรัพยรวม (ลานบาท) อัตราการเติบโตของสินทรัพยรวม

จำนวนผูปวยนอกและผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

24,044

3,494

2557

25,431

3,763

2558

27,102

3,896

2559

จำนวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน
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รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท)

56,607

10.7%

2557

63,633

12.4%

2558

68,844

8.2%

2559

รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท) อัตราการเติบโตของรายไดจากการดำเนินงานรวม

หมายเหตุ : รายไดจากการดำเนินงานรวม คำนวณจากรายไดจากการรักษาพยาบาล รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร และรายไดอื่น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

7,394

13.1%

2557

8,021

12.6%

2558

8,386

12.2%

2559

กำไรสุทธิ (ลานบาท) อัตรากำไรสุทธิ 
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อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA (เทา)

0.6

2.2

2557

0.4

1.7

2558

0.5

1.9

2559

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA

เง�นปนผลจายตอหุน (บาท)

0.23

2557

0.26

2558

0.29

0.19

2559*

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) เงินปนผลจายระหวางกาลตอหุน (บาท)

* คณะกรรมการบริษัทมีมติเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 เสนอจายเงินปนผล ในอัตรา 0.29 บาทตอหุน ท้ังน้ีบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน คงเหลือเงินปนผลที่เสนอจายเพิ่มอีกในอัตรา 0.19 บาทตอหุน

0.10
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ภาพรวมทางการเงิน

งบดุล (ลานบาท) 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุนรวม 
 
งบกำไรขาดทุน (ลานบาท) 
รายไดคารักษาพยาบาล 
รายไดจากการดำเนินงานรวม
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items) 
กำไรสุทธิ 
 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 
ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน) 
Cash Cycle (วัน) 
 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (รอยละ) 1/

อัตรากำไรขั้นตน 2/

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 
อัตรากำไรอื่น 
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร 
อัตรากำไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 1/ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 
 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 1/ 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา) 3/

อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เทา) 
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 4/

25572558
(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)2559

 
93,370
 45,635
 47,717

 54,341
 56,607
 7,109
 7,394

 0.9
 0.8
 0.8
 9.7

 37.3
 35.9
 10.0
 8.7

 41.3
 6.0

 34.9
 17.9
 1.1

 103.7
 12.6
 16.5

 8.4
 25.1
 0.7

 10.0
 13.0
 0.3

 48.2

102,335
 47,338
 54,997

 60,240
 63,633
 7,812
 8,021

 0.9
 0.8
 0.9
 9.5

 37.8
 34.3
 10.5
 8.8

 40.8
 7.5

 34.5
 17.8
 1.4

 115.3
 12.3
 15.7

 8.0
 24.4
 0.7

 0.9
 12.5
 0.5

 50.2

 106,939
 48,635
 58,305

 65,237
 68,844
 8,178
 8,386

 0.7
 0.6
 0.8

 10.2
 35.4
 32.3
 11.1
 9.6

 37.7
 8.8

 33.4
 16.7
 1.4

 109.5
 11.9
 15.1

 7.8
 23.8
 0.7

 0.8
 16.7
 0.5
53.65/

1/ ไมรวม Non-Recurring Items    
2/ อัตรากำไรขั้นตน = กำไรขั้นตน/รายไดคารักษาพยาบาลและรายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร 
3/ อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย = EBITDA/ดอกเบี้ยจาย  
4/ อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลตอหุน/กำไรตอหุน (รวม Non-Recurring Items) 
5/ คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.29 บาทตอหุน ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน คงเหลือเปนเงินปนผลจายเพิ่มอีกในอัตรา 0.19 บาทตอหุน



GHT Awards 2016 FROST & SULLIVAN 2016, 
Thailand Hospital of the Year

FROST & SULLIVAN 2016, 
Asia Pacific Medical Tourism 

Hospital of the Year

Thailand’s Top 
Corporate Brands 2016

Thailand’s Top 
Corporate Brands 2015

The University of Texas 
MD Anderson Cancer 

Center Houston, 
is proud to be a 
Sister Institution 

with BDMS

Asiamoney
The Best Managed 
Company Award 

for Thailand 2016 – 
Large Capitalization



QUALITY GUARANTEED
BDMS พัฒนาคุณภาพการบร�การใหไดมาตรฐานเทาเทียมกันในทุกเคร�อขาย 

ดังจะเห็นไดจากรางวัลตลอด 45 ป ที่ไดรับการรับรองจากสถาบันตางๆ ทั�งจากองคกรภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
พรอมพัฒนาการบร�การ เพ��อสรางความเช�่อมั�นใหกับผูรับบร�การทุกคน

ICT EXCELLENCE AWARDS 2016, 
Smart ICU In the Category of 

Core Process 
Improvement Project

ICT EXCELLENCE AWARDS 2016, 
Wattanosoth Early Detectiion 

Cancer (Personalized Medicine) 
In the Category of Innovation Project

ICT EXCELLENCE AWARDS 2016, 
Business Intelligence for 

Bangkok Emergency Service (BES) 
In the Category of Knowledge 

Management Project

Himess Analytics Stage 6, 
EMRAM Advanced HA 2015JCI 2016
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คณะกรรมการ
บร�ษัท

09 08 04 01 07 11 13



01. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย อรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท 

02. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล  
รองประธานกรรมการบร�ษัท 

03. นายแพทยปราเสร�ฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผูบร�หารและกรรมการผูอำนวยการใหญ 

04. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิร� ศรมณี 
กรรมการอิสระ 

05. นายแพทยชาตร� ดวงเนตร  
กรรมการ 

06. นายประดิษฐ ทีฆกุล  
กรรมการ 

07. ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม คช�นทร  
กรรมการอิสระ 

08. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  
กรรมการอิสระ 

09. นายศร�ภพ สารสาส  
กรรมการอิสระ 

10. นายธงชัย จ�รอลงกรณ  
กรรมการ 

11. นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ  
กรรมการอิสระ 

12. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ  
กรรมการ 

13. นายสมบัติ อุทัยสาง  
กรรมการอิสระ   

14. นายอัฐ ทองแตง  
กรรมการ
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ประวัติกรรมการ
และผูบร�หาร

บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )
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หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย อรุณ เผาสวัสดิ์

ประธานกรรมการบร�ษัท

อายุ 79 ป
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วุฒิการศึกษา
• Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูรก เยอรมนี
• Facharzt fur Chirurgie แพทยสภารัฐฮัมบูรก เยอรมนี
• ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ประธานฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
• คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายกแพทยสภา
• นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ
• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางแหงประเทศไทย
2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป
3. รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ 
4. กรรมการ บริษัท เจาพระยาเวชกิจ จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 18 ป 4 เดือน/ตั้งแตเดือนกันยายน 2541

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 3,818,710 หุน (0.02%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 
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นายแพทยปราเสร�ฐ ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะผูบร�หารและ
กรรมการผูอำนวยการใหญ/
ประธานกรรมการบร�หาร/

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

อายุ 83 ป

วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 1 

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 22 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หาร • 12/12  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 2,871,900,240 หุน (18.54 %)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร 
• เปนบิดาของ แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 
  กรรมการของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

รองประธานกรรมการบร�ษัท/
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/

กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน 

อายุ 84 ป
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วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
• Diplomate of American Board of Surgery
• Fellow American College of Surgeons
• Fellow American College of Chest Physicians
• Fellow Royal College of Surgeons of Thailand

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ 
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 22 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หาร • 12/12  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 50,060,490 หุน (0.32%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



นายแพทยชาตร� ดวงเนตร

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบร�หาร/
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ-การแพทย 

และประธานคณะผูบร�หารศูนยการแพทยกรุงเทพ  

อายุ 72 ป

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประสบการณ
• ผูอำนวยการดานปฏิบัติการทางการแพทย กลุมภูมิภาค 
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of 
  Medicine, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA
• Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital 
  Organization, New Castle, Pennsylvania, USA
• President, Lawrence Independent Physician Association, 
  Lawrence County, Pennsylvania, USA
• Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, 
  Pennsylvania, USA
• Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality 
  Assurance & Utilization Review Physicians, USA 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลเฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด 
8. ประธานกรรมการ 
   บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
12. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
13. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
14. กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
15. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
16. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
17. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
18. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
19. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
20. ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.
21. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Co., Ltd.
22. ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
23. ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd.

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 10 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2549

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หาร • 12/12  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 4,000,000 หุน (0.03%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 
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วุฒิการศึกษา
• Fellow, American College of Medical Quality
• Certified, American Board of Quality Assurance & 
  Utilization Review Physicians
• Fellow, American Academy of Pediatrics
• Certified, American Board of Pediatrics 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 54, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 10



นายประดิษฐ ทีฆกุล

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
กรรมการบร�หารและที่ปร�กษาประธานคณะผูบร�หาร

อายุ 58 ป
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หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝกอบรม
• Directors Certification Program รุนที่ 29, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการรองผูอำนวยการใหญอาวุโสฝายบริหาร
  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน) 
3. กรรมการ บริษัท ธนบุรีเมดิเคิลเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
11. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด
12. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 
13. ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
14. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
15. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร จำกัด
16. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
17. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
18. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
20. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
21. กรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด
22. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด
23. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
24. กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
25. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
26. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไฟลทเซอรวิส จำกัด
27. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
28. กรรมการ บริษัท บีเอซี กรูเมทเฮาส คลับ
29. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
30. กรรมการ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด 
31. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
32. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
33. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน สุโขทัย จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 8 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หาร • 11/12  
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 16,000,000 หุน (0.10%)
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 



22

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

อายุ 82 ป

วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   - Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 43 
   - Role of Compensation Committee

ประสบการณ
• รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic 
  Diseases, WHO 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 22 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 15,651,270  หุน (0.10%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ศาสตราจารยคลินิก
นายแพทยอุดม คช�นทร

กรรมการอิสระ 

อายุ 62 ป
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญา วทบ. (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ระดับปริญญาโท ปริญญา พบ.คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย 
   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
• ระดับปริญญาเอก ปริญญา วว. อายุรศาสตร แพทยสภา
• Certificate research fellowship training in Gastroenterology 
   at University of California, San Diego, USA 

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Certification Program รุนที่ 211/2558, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program รุนที่ 124/2559, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Executive Program “Strategy and Innovation for Businesses 
  in Asia (SIBA), 2559, Massachusetts Institute of Technology 
  Sloan School of Management 

ประสบการณ
• คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
• ประธานคณะกรรมการอำนวยการ 
  โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย 
• หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
• รองผูอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 
• ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการอิสระ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 1 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2558

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 9/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 
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นายศร�ภพ สารสาส 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน 

อายุ 60 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), 
  University of Southern California, USA 
• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program - ACP รุนที่ 1/2547
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 22/2545
• วุฒิบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ
1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ลิฟวิ่งแลนดแคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน
    บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท สุธากัญจน จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท ขันธ จำกัด
2. กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 8 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี  

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน 

อายุ 69 ป
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วุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 40
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 6/2003, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• อธิบดีกรมศุลกากร
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
• ประธานกรรมการ บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.)
• รองประธานกรรมการ การไฟฟานครหลวง
• รองประธาน บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
• กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮารเบอร จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 5 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2554

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 



26

นายธงชัย จ�รอลงกรณ 

กรรมการ/กรรมการบร�หาร
 

อายุ 57 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 107, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอรตี้ 2003 จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คารเซลล จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะออโตเซลส จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.ที.ออโตเซลส จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.อาร.ออโตเซลส จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.เค.ออโตโมบิล จำกัด
8. ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุป มิตซูออโตเซลล จำกัด
9. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.ออโตเซลส จำกัด
10. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร จำกัด
11.  ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอรเฟค ออโตคาร จำกัด
12. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออโตเซลล จำกัด 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 4 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2555

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 12/13 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หาร • 11/12  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 11,373,360 หุน (0.07%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี  

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายสมบัติ อุทัยสาง

กรรมการอิสระ 

อายุ 80 ป
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วุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร Role of Chairman Program รุนที่ 32/2013 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 12/2013 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ. รุน 1) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ประสบการณ
ขาราชการการเมือง
• รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
• รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  
ขาราชการประจำ 
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม
• อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
• อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 3 ป 1 เดือน/ตั้งแตเดือนธันวาคม 2556

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 200,000 หุน (0.00%) 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 
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แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
ประธานคณะผูบร�หารกลุม 1  

อายุ 47 ป

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program รุนที่ 107/2557 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
  สำหรับผูบริหารทางการแพทย (ปธพ.1)
• Advanced Management, Harvard Business School, 
  Executive Education Program (AMP) U.S.A 
• หลักสูตร วตท. รุน 20

ประสบการณ
• รองประธานคณะผูบริหาร กลุม 1 และผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
• รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
• ผูชวยคณบดี ฝายทรัพยากรบุคคล 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผูชวยคณบดี ฝายกิจการนักศึกษา 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประสบการณทางการแพทย 
• อาจารย ภาควิชาศัลยศาสตร 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• Clinical and Research Fellow ศัลยกรรมตอมไรทอ 
  Hammersmith Hospital, United Kingdom 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร จำกัด 
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
7. กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
8. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
9. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
10. กรรมการ บริษัท ประนันทภรณ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
12. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
13. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน สุโขทัย จำกัด
14. อาจารยพิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร 
     คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 3 ป/ตั้งแตเดือนมกราคม 2557

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 13/13 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 523,504,280 หุน (3.38%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร 
• เปนบุตรของ นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
  ประธานคณะผูบริหาร และกรรมการผูอำนวยการใหญ 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วุฒิการศึกษา
• FRCS (Glasg)/Royal College of Physicians and 
  Surgeons of Glasgow
• MSc in Surgical Science/Imperial Collage of Science, 
  Technology and Medicine, University of London, 
  United Kingdom
• Diploma in Clinical Science มหาวิทยาลัยมหิดล 
• แพทยศาสตรบัณฑิต/คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล



หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 59 ป
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วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  (นิสิตเกาดีเดนป 2556, คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
• เนติบัณฑิตไทย และเปนทนายความจากประเทศไทยคนแรก
  ที่สอบเปนเนติบัณฑิตรัฐนิวยอรคได 

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program (DCP)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ Fraser and Neave, Limited 
  (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพยในสิงคโปร)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
   ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
   บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. Senior Partner บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด
2. วิทยากรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  นับตั้งแตเริ่มกอตั้ง
3. วิทยากรของสถาบันพระปกเกลา  

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง •  1 ป 3 เดือน/ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท • 10/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 
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นายอัฐ ทองแตง

กรรมการ/ประธานคณะผูบร�หารกลุม กลุม 5 

อายุ 42 ป

วุฒิการศึกษา
• Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance) 
  San Francisco State University USA
• Advanced Executive Program (AEP), 
  Kellogg School of Management, 
  Northwestern University, IL, USA
• Executive Program for Senior Management (EXPSM), 
  Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand 

ประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Directors Accreditation Program (DAP) 
  - Directors Certification Program (DCP)
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
  - Audit Committee Program (ACP)
  - Monitoring the System of Internal Control and 
    Risk Management (MIR)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย
  สำหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่2 (ปธพ)

ประสบการณ
• กรรมการ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท  เปาโล เมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร 
   บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
3. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
4. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร 
   บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
6. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
7. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
8. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
9. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการบริษัท ไทรทอง พรอพเพอรตี้ จำกัด
11. กรรมการบริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด
12. กรรมการบริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแตง จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2559

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
• 8/9 (เริ่มประชุมกรรมการครั้งแรกตั้งแตการประชุมครั้งที่ 4/2559) 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 347,274,295 หุน (2.24%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี  
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางนฤมล นอยอ่ำ

ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น 

อายุ 59 ป
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) 
  มหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
  และการลงทุน” (วธอ.) รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 15 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• TLCA Leadership Development Program 
  “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  รวมกับสถาบัน IMD 
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 13 สถาบันพระปกเกลา (ปปร.13)  
• Successful Formulation & Execution of Strategy 
  Class 6/2010 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Directors Certification Program รุนที่ 107, 
  จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Financial Executive Development Program รุนที่ 12 จัดโดย
  The Thai Institute of Banking and Finance for Executives 
  from Financial Institutions
• Applied International Management Program, Sweden 
  จัดโดยรัฐบาลสวีเดน

ประสบการณ
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการเงิน 
  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
8. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
9. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
10. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
11. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
12. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
13. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
14. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
15. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
16. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
17. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
18. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด
19. กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 4,500,000 หุน (0.03%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 
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นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

ประธานฝายแพทย 

อายุ 66 ป

วุฒิการศึกษา
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ
• ผูอำนวยการฝายแพทย ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• ผูอำนวยการศูนยโรคภูมิแพและหอบหืดกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 
5. กรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
6. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
9. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   (สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย) มหาวิทยาลัยรังสิต 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 22,400 หุน (0.00%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี  

หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ
* : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 
     รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

:  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายแพทยกฤตว�ทย เลิศอุตสาหกูล

ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง/
ประธานคณะผูบร�หารอาวุโสกลุม 1 

อายุ 60 ป
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วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผูบริหารทางการแพทย 
  รุนที่ 1, สถาบันพระปกเกลา  
• หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
  (วปอ.2553)
• การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 9, 
  สถาบันพระปกเกลา
• Directors Certification Program รุน 22, 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Advanced Management Program Wharton’s Business School, 
  มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
• Hospital Management Program, National University of Singapore
• Mini MBA Program, มหาวิทยาลัยบูรพา 
• TLCA Leadership Development Program 2558, 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลในเครือบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด 
3. กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 1,294,680 หุน (0.01%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 
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บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด  

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

BDMS International Medical Services Co., Ltd.

BDMS Inter Pte. Ltd.

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงสรางการถือหุนของกลุม

ชื่อยอ ชื่อยอ ชื่อบริษัทชื่อบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท บีเอ็นเอช  เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 



BIO
95.0

RPH
100.0

BDMS
Inter
100.0

GLS
100.0

BDMS
Training
100.0

BDMS
Acc
100.0

BPIB
100.0

BHI
99.9

PLC
85.2

PLS
93.6

B-Cop
100.0

BPM
100.0

N 
Myanmar
60.0

N 
Cambodia
100.0

N Health 
Patho
95.0

N Health Asia
100.0

BSD
100.0

Save
Drug
100.0

ANB
100.0

PT1
98.6

PT2
97.8

PT3
96.8

PTS
74.8

PTN
99.8

PLP
100.0

PPCL
98.6

RBH
100.0

รอยละ90 ข�้นไป

BPL

BPM

BRH

BSD

BSH

BSN

BST 

BTH

BUD

First Health

GHP

GLS

Irving

KDH

N Cambodia

N Health

N Health Asia

Nhealth Patho

N Myanma

MP

PIH

PLC

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอสจัดการทรัพยสิน จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 

บริษัท โรงพบาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด  

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) 

ชื่อยอ ชื่อยอ ชื่อบริษัทชื่อบริษัท

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

N Health Cambodia Co., Ltd. 

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด 

N Health Asia Pte. Ltd.

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด

N Health Myanmar Co., Ltd. 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด   

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด 



RAM
38.2

BH
23.9

Udon
Pattana
25.1

S.R.
Property
49.0

Siem Reap
49.0

PPFP
49.0

RAH
80.0

BPD
84.0

KDH
63.4

MP
87.0

GHP
45.5

รอยละ50-89 รอยละ20-49

PLP

PLS

PPCL

PPFP

PT 1

PT 2

PT 3

PTN

PTS

RAH

RAM

RBH

RPH

S.R. Property

Save Drug

SCH

Siem Reap 

SSH

SV Holding 

SVH

SVH Inter

TPK

Udon Pattana

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

Phnom Penh First Property Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

Angkor Pisith Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด 

ชื่อยอ ชื่อยอ ชื่อบริษัทชื่อบริษัท

Phnom Penh Medical Services Co.,Ltd.

S.R. Property Investment Co., Ltd.

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด 

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

Siem Reap Invesment Co., Ltd.

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด

บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

Samitivej International Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด 



BDMS
 Center of Excellence (CoE)

BDMS ตระหนักถึงการสงเสร�มศักยภาพของบุคลากรแตละฝายใหมีทักษะ ความรู และความเช�ย่วชาญ
เฉพาะทาง การพัฒนาเคร�อ่งมือและเทคโนโลยีทางการแพทยใหทันสมัยอยูเสมอเพ��อสรางความทัดเทียม
และกาวหนาในระดับสากล ในการใหบร�การครอบคลุมการรักษาในทุกมิติ ท่ีสำคัญไปกวานั�นคือการ
ยกระดับประสิทธิภาพการใหบร�การทางการแพทยที่มีความแข�งแกรงในระดับสูง สูมาตรฐานที่ดียิ�ง
กวา นั�นคือการกาวสูความเปน Center of Excellence Network (CoE) ดวยการมุงมั�นพัฒนา
ศักยภาพในแตละโรงพยาบาลใน CoE Network ใหครอบคลุมการรักษาทุกโรค ตามคุณภาพ
มาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการรวมมือทางดานการแพทย
กับสถาบันชั�นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานใหทัดเทียมกับตางประเทศ 

การกาวสู Center of Excellence Network (CoE) นั�น มีหัวใจหลักสำคัญ 5 ประการ อันไดแก
การดูแลผูปวย (Patient Care) นอกเหนือจากมาตรฐานการรักษาพยาบาลทัดเทียมกับโรงพยาบาล
ชั�นนำของโลกแลว ความพรอมของระบบการสงตอผูปวยทั�งในและตางประเทศในทุกระบบการขนสง
ไดถูกเตร�ยมการไวอยางเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพ��อคุณภาพช�ว�ตของผูปวยในชวงเวลาว�กฤต 

การว�จัยและสรางสรรคผลงานทางว�ชาการ (Academic Research & Publications) สนับสนุน
ใหมีการคนควาและว�จัยความรูทางการแพทยอยางตอเน่ือง มีการแลกเปล่ียนและเร�ยนรูประสบการณ
ดานการว�จัย รวมถึงเผยแพรผลงานทางว�ชาการในระดับประเทศและนานาชาติ 

การสอนและฝกอบรม (Teaching & Training) ใหกับทีมแพทย พยาบาล ตลอดจนบุคลากรแผนก
ตางๆ เพ��อเพ��มพูนความรูและความเช�ย่วชาญ ตั�งแตความรูทั�วไป ความรูเฉพาะทาง และความรูแบบ
สหสาขา 

การสรางเคร�อขายความรวมมือ (Synergization) โดยการแลกเปล่ียนและใหความชวยเหลือดาน
ขอมูลทางว�ชาการ การว�จัย และการฝกอบรมกับโรงพยาบาลในเคร�อ

ความรวมมือกับสถาบันทางการแพทยในตางประเทศ (Affiliation) มีการทำงานรวมกันในดาน
งานว�ชาการ การพัฒนางานว�จัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู เพ��อรองรับการดูแลและรักษาผูปวย 
ภายใตการเปน Trusted Healthcare Network ที่แข�งแกรงยิ�งข�้น



โรงพยาบาลกรุงเทพ 
สำนักงานใหญ�

1

โรงพยาบาลสมิติเวช สุข�มว�ท

2

โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�นคร�นทร�

3

โรงพยาบาลพญาไท 2

4

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

5

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

6

โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร

8

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม�

9

โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ

7

กัมพ�ชา
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โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ�
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จด

ทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลาน
บาท โดยเริ่มเปดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2515 และนำหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534  ตอมาไดจดทะเบียน
แปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบัน 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน จำนวน 1,649.79  ลานบาท เปนทุน
ที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน 1,549.10 ลานบาท 

ปจจุบันบริษัทเปนผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ใหญของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา 
จำนวนรวม 43 แหง (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) ดำเนินการภาย
ใตชื่อโรงพยาบาล 6 กลุม คือ กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรง-
พยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท 
กลุมโรงพยาบาลเปาโล และกลุมโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้
เครือขายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวม
ถึงธุรกิจท่ีใหการสนับสนุนดานการแพทย ไดแก ธุรกิจหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือและธุรกิจรานขายยา
และเวชภัณฑ เปนตน  

ว�สัยทัศน พันธกิจ และแนวทางดำเนินการ 
วิสัยทัศน

โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเปนสถานบริการทางการแพทยในระดับ
ตติยภูมิที่เปนเลิศที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับสากลเพื่อ
ความไววางใจและพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ   
พันธกิจ

เรามุงมั่นที่จะเปนผูนำในการใหบริการทางการแพทยที่ไดรับ
การยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และทันสมัย การบริหารธุรกิจท่ีมีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพโดย
ทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรม
แหงวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเน่ืองเพ่ือประโยชน
และความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่
มั่นคงขององคกร
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เพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศนดังกลาว บริษัทไดมีแนวทางดำเนินการ 
ดังตอไปนี้ 
ดานโรงพยาบาล
• ตติยภูมิที่เปนเลิศ : จัดทำโครงสราง กระบวนการ และผลงาน

ระดับสูง สามารถเทียบไดกับองคกรตติยภูมิที่เปนเลิศระดับโลก
• มาตรฐานสูง : ปรับปรุงมาตรฐานดานการรักษาพยาบาล ดาน

การบริการ ดานประสิทธิภาพและดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
จากระดับตติยภูมิใหดีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

• คุณภาพระดับสากล : มีความรวมมือกับองคกรทางการแพทยท่ี
มีช่ือเสียงระดับโลก เพ่ือใหมีการรับรองคุณภาพอยางเปนทางการ
ระดับสากล

ดานผูรับบริการ
• ความไววางใจ : ใหการรักษาที่เนนคุณภาพและความปลอดภัย 

ในราคาที่เปนธรรมและโปรงใส
• ความพึงพอใจ : ใหการบริการท่ีเปนเลิศ สามารถวัดผลเพ่ือปรับ

ปรุงไดอยางตอเนื่อง 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
ป 2557 
• ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2557 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 

2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของ
บริษัท จากเดิมหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท ซ่ึงจะสงผลให
จำนวนหุนสามัญจดทะเบียนของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากเดิม 1,700,004,771 
หุน เปน 17,000,047,710 หุน โดยท่ีสัดสวนการถือหุนของผูถือ
หุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตรา
ไวดังกลาวแตอยางใด และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวของ
บริษัทจะยังคงมีจำนวนเทาเดิมโดยบริษัทไดดำเนินการและมีผล
ตั้งแต 25 เมษายน 2557 

• ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557
ของบริษัท มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 
(convertible bonds) ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน ซ่ึง
ผูถือหุนกู สามารถใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทได
ตลอดอายุของหุนกู ในวงเงินจำนวนไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือ
ในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเทา
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และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไมเกิน 232,364,348 หุน 
คิดเปนรอยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของบริษัท
เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
ท้ังสองวิธีรวมกันแลวจะไมเกินรอยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแลวของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติใหเพิ่มทุน 
หรือคิดเปนจำนวนทั้งสิ้นไมเกิน 232,364,348 หุน 

• เมื ่อวันที่ 31 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนประธานในพิธีเปดแพรคลุมปาย 
โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 
59 เตียง ต้ังอยูท่ีถนนเยาวราช โดยเปดใหบริการอยางเปนทางการ
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 

•  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ี
บริษัทถือหุนรอยละ 100 ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ-
เชียงใหม อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 โรง-
พยาบาลกรุงเทพเชียงใหม เปนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 185 เตียง 
ตั้งอยูที่ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทไดขายหุนกูแปลง
สภาพ ในวงเงินรวม 10,000 ลานบาท ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ
ทั้งจำนวน โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนของหุนกูแปลงสภาพ 
(convertible bonds) เปนประเภทไมมีดอกเบ้ีย (zero-coupon) 
ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 และไดดำเนินการจดทะเบียน
ซ้ือขายหุนกูแปลงสภาพ ในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore 
Exchange Securities Trading Limited) เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
2557 (รายละเอียดหุนกูแปลงสภาพในสวนที่ 2 เรื่องขอมูลหลัก
ทรัพยและผูถือหุน) 

• ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557
มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 100,691,217.40 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหม 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 1,006,912,174 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท 
แบงเปน 
(ก) หุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลง

สภาพจำนวนไมเกิน 542,183,478 หุน เปนการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจำนวนไมเกิน 542,183,478 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท (คิดเปนรอยละ 3.5 ของทุนจดทะ-
เบียนชำระแลวของบริษัท) เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของหุนกูแปลงสภาพ และ 

(ข) หุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 
จำนวนไมเกิน 464,728,696 หุน การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
แบบมอบอำนาจท่ัวไปแบงเปนจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน
ไมเกิน 232,364,348 หุน คิดเปนรอยละ1.5 ของทุนจดทะ-
เบียนชำระแลวของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป
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• บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพสนามจันทร จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,655 
ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 365,500,000 หุน มูลคา
หุนท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัทเปนผูถือหุนในสัดสวนประมาณ
รอยละ 100 เพื่อเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 
โรงพยาบาลสนามจันทร จำกัด ซ่ึงดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ในนาม โรงพยาบาลสนามจันทร ที่จังหวัดนครปฐม และเปนเจา
ของอาคารโรงพยาบาลเมืองเพชร ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยดำเนิน
การแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ณ วันโอนกิจการ บริษัท 
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ไดรับโอนกิจการโรงพยาบาล
สนามจันทร และโรงพยาบาลเมืองเพชร นอกจากนี้ยังไดรับโอน
หุนสามัญของบริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด ในสัดสวนรอยละ 
44.5 และหุนสามัญของบริษัท ก. วสุพล จำกัด ซ่ึงประกอบกิจการ
โรงพยาบาลเมืองราช ที่จังหวัดราชบุรี ในสัดสวนรอยละ 25 

• บริษัทไดต้ังบริษัทยอย ในนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,610,000,000 
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 361,000,000 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ10 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อเขาซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล-
ฮอสปตอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในนาม 
“โรงพยาบาลสิริโรจน” ซ่ึงเปนโรงพยาบาลขนาดเตียง 151 เตียง 
ในจังหวัดภูเก็ต 

• บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด เปนบริษัทยอยท่ีบริษัท
ถือหุนรอยละ 100 ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน 
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาล
กรุงเทพขอนแกน เปนโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 140 เตียง ตั้ง
อยูที่อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

• Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซึ่งบริษัทยอยที่
บริษัทถือหุนรอยละ 100 ไดเปดโรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ 
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาล
รอยัล พนมเปญ เปนโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง ต้ังอยู
ที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

• บริษัทไดต้ังบริษัทยอยในนามบริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด ดวย
ทุนจดทะเบียนจำนวน 450,000,000 บาท โดยบริษัทเขาถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนซ้ือหุนท้ังหมดของบริษัท เซฟดรัก 
เซ็นเตอร จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหนายและคาปลีกสินคา
ประเภทยา อาหารเสริม เวชภัณฑ และเคร่ืองมือแพทยภายใตช่ือ
ทางการคา SAVE DRUG ผานรานคาและสาขารวมท้ังส้ินประมาณ 
107 สาขาทั่วประเทศ   

• โรงพยาบาลกรุงเทพ ยกระดับอีกข้ันเพ่ือการรักษาผูปวยอยางเต็ม
ศักยภาพ เปดตัว “เทคโนโลยีผาตัดผานกลอง แผลเล็ก3 มิติ” ท่ี
ชวยเพ่ิมความแมนยำในการผาตัด ใหแพทยเห็นรายละเอียดเชิงลึก
ไดชัดเจน มีระยะความลึกภาพเสมือนผาตัดอยูในทองของผูปวย 
ทำใหแผลผาตัดเล็ก อาการเจ็บปวดของบาดแผลนอยกวาการผาตัด
เปดแบบเดิม และฟนตัวเร็ว โดยนำรองใหบริการ 3 ศูนยหลัก 
ไดแก คลินิกศัลยกรรมท่ัวไป, ศูนยสุขภาพสตรีกรุงเทพ และศูนย
โรคทางเดินปสสาวะกรุงเทพ ขยายขอบเขตการรักษาถึงโรคมะเร็ง
บางชนิด อาทิ มะเร็งลำไสใหญ มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งกระ-
เพาะอาหาร 

• โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร ภายใตการดำเนินงานของ
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) ไดเปล่ียนช่ือโรงพยาบาล 
เปน โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร และไดมีการปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการและมาตรฐานทางการรักษาพยาบาล โดยมีทีม
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเพิ่มเทคโนโลยีทางการแพทย
ท่ีทันสมัย พรอมใหการดูแลรักษาโรคท่ีมีความซับซอน เปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกับเครือโรงพยาบาลพญาไท 

• โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ (ประกอบดวย 3 โรงพยาบาล 
คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยา-
บาลวัฒโนสถ) ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการศูนยบริการฉุกเฉิน 
(Bangkok Emergency Services; BES) และโครงการ OPD 
Patient Flow ในประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลัก 
(Core Process Improvement Project ) จาก Thailand ICT 
Excellence Awards 2013 โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหง
ประเทศไทย เพื่อยกยองหนวยงานที่มุงเนนปรับปรุงพัฒนาการ
กระบวนการภายในองคกร ลดความซ้ำซอนขั้นตอนการทำงาน 
ลดตนทุนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมความรวดเร็วและ
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายในองคกร 
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• โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเปดหองผาตัดไฮบริด (Hybrid OR) 
เปนหองผาตัดท่ีเคล่ือนตัวไดอยางอิสระ 360 องศา พรอมระบบ
การนำภาพเอกซเรยแบบ Flex move Heart Navigator และ 
Software Heart Navigator ซ่ึงสามารถถายภาพหัวใจไดทุกมุม
อยางละเอียด มีศักยภาพในการผาตัดเปล่ียนล้ินหัวใจทางสายสวน
หรือการซอมลิ้นหัวใจหรือใสขวดเลือดในเสนเลือดใหญโดยใช
เครื่อง Fluoroscopy ที่มีประสิทธิภาพ จุดเดนของหองผาตัด
ไฮบริด คือนำศักยภาพของหองสวนหัวใจและหองผาตัดหัวใจและ
เสนเลือดมารวมกันไวในหองเดียว ในกรณีท่ีผูปวยมีปญหาแทรกซอน
ก็สามารถทำการผาตัดไดทันที โดยไมตองยายเตียงหรือยายหอง 

• โรงพยาบาลกรุงเทพเปด “บานศูนยสมอง Brain Power สมองฟต
ชีวิตเฟรม” โดยแพทยสหสาขาจาก 5 คลินิก ไดแก คลินิกปองกัน
โรคหลอดเลือดสมอง, คลินิกลมชัก, คลินิกความจำ, คลินิกปวด
ศีรษะ และคลินิกพารกินสันและการเคล่ือนไหวผิดปกติ ใหบริการ
ดูแลสุขภาพสมองคนไขเต็มรูปแบบ 

• บริษัท เนช่ันแนล เฮ็ลธแคร ซิสเต็มส จำกัด (Nhealth) บริษัทใน
เครือ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงนามความ
รวมมือดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและงานสนับสนุนการ
บริการทางการแพทย โดยใชประสบการณและความเชี่ยวชาญ
ของ Nhealth กระตุนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ วัสดุ และ
การบริการทางการแพทย ใหเกิดประสิทธิภาพ และผลักดันให
เกิดการใชงานจริงกับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ เพื่อลดการนำเขาและหวังใหประเทศไทยเปนศูนย
กลางการบริการดานสุขภาพ (Medical Hub) เพื่อรองรับการ
เติบโตในภูมิภาคอาเซียน 

• ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ไดรับการรับรองจากองคกรระดับนานา
ชาติ AO Foundation ใหเปน “ศูนยวิจัยทางคลินิก AO Clinical 
Study Site (AOCSC)” เพื่อรับรองความสามารถในการทำวิจัย
ทางคลินิก ในการอบรมบุคลากร และมีบทบาทสำคัญในการ
ควบคุมคุณภาพงานวิจัยทางคลินิกในดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
และดานรักษาการบาดเจ็บและความผิดปกติของกระดูกและกลาม
เนื้อในประเทศไทยใหอยูในมาตรฐานเดียวกันกับนานาชาติ   

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปน
องคประธานในพิธีเปดประชุมวิชาการรวม บริษัท กรุงเทพดุสิต-
เวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำป 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2557 ประกอบดวย 6 กลุมโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท 
และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล และโรงพยาบาลรอยัล ใน
ประเทศกัมพูชา ในหัวขอ “Get Healthy Get Ready for ASEAN 
Community” เพ่ือทรงสงเสริมการประสานความรวมมือในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย พรอมกับ
พัฒนาดานวิชาการทางการแพทย และการสาธารณสุขไทยใหเกิด
การบูรณการในดานตางๆ อีกท้ังเผยแพรศักยภาพดานการแพทย
และความพรอมทางสาธารณสุขของประเทศไทยสูประชาคมอา-
เซียน AEC และศูนยกลางทางการแพทยนานาชาติ งาน World 
Heart Day 

• บริษัท ยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางการแพทยอีกข้ัน จัด
งานแถลงขาวเปดตัว “B-eXchange : ระบบการเชื่อมโยงฐาน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานเวชระเบียนระหวางโรงพยาบาลในกลุม
โรงพยาบาลกรุงเทพ” นำรองใชในกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท 
และโรงพยาบาลเปาโล เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการรักษาพยาบาล ลด
ความผิดพลาดทางการรักษา เพื่อวางรากฐานสูการกาวขึ้นเปน
เมดิเคิลฮับของอาเซียนอยางเต็มตัว 

ป 2558  
• บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท

ถือหุนรอยละ 100 ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลศรีระยอง อยาง
เปนทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 โรงพยาบาลศรีระยอง 
เปนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 195 เตียง ตั้งอยูที่ ตำบลเชิงเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อใหบริการลูกคาทั่วไปและลูกคา
ประกันสังคมในจังหวัดระยอง

• บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด (“RBH”) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยที่บริษัทถือหุนอยูในสัดสวนประมาณรอยละ 100 ลงทุนซื้อ
หุนบริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) (“GHP”) 
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเขาหลอด
โลหิตดำ (Intravenous Solutions) ไดแก น้ำเกลือ น้ำตาลกลูโคส 
และเวชภัณฑอื่นๆ โดยปจจุบันบริษัท ถือหุน GHP ผาน RBH 
และ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด คิดเปนรอยละ 44.67 ของทุน
ชำระแลวของ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เปล่ียนช่ือยอหลักทรัพยท่ีใชในการซ้ือขายหลักทรัพย จาก
เดิม “BGH” เปน “BDMS”

• บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุน
รอยละ 100 ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี อยาง
เปนทางการในวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี
เปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางจำนวน 57 เตียง ตั ้งอยู ที ่ 
ถนนสุขุมวิท ตำบลบานสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อรอง
รับผูรับบริการในจังหวัดชลบุรี     
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• บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท
ถือหุนรอยละ 100 ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลดีบุก อยางเปน
ทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลดีบุก เปนโรง-
พยาบาลเอกชนขนาด 32 เตียง ตั้งอยูที่ ถนนเจาฟาตะวันตก 
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือดูแลกลุมลูกคาประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ พรบ. และโรคที่ไมซับซอน (ทุติยภูมิ) คน
ทั่วไปสามารถเขาถึงบริการไดในราคาที่คุมคาในจังหวัดภูเก็ต 

• บริษัทจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม ในนาม บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพเชียงราย จำกัด เพ่ือลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดเชียงราย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ซึ่งบริษัท 
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท โรง-
พยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 

• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด เปนบริษัทยอยท่ีบริษัท
ถือหุนประมาณรอยละ 100 ของหุนที่ออกและจำหนายแลวทั้ง
หมด เขาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ก. วสุพล จำกัด 
ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีภายใตชื่อ
โรงพยาบาลเมืองราช โดยชำระเปนคาตอบแทนเปนเงินสดจำนวน 
1,427,030,155.50 บาท พรอมรับโอนหน้ีสินท้ังหมด ซ่ึงมีอยูไม
เกิน 47 ลานบาท แลวเสร็จในวันที่ 1 กันยายน 2558 

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง
เปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการรวม บริษัท กรุงเทพ-
ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปพุทธศักราช 2558 ซึ่ง
ประกอบไปดวยกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช 
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล 
และโรงพยาบาลรอยัล ในหัวขอ “Global Alliance to Excellent 
Health Care” ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล  

 
• โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท เปด Critical Care Complex ศูนย

การแพทยล้ำสมัยรักษาผูปวยครบวงจรในระดับ State of the 
Art ประกอบดวย หองผาตัดใหม 8 หอง หองคลอด 5 หอง หนวย
ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ และหองไอซียูใหมจำนวน 16 หอง ท้ัง
หมดนี้ถูกออกแบบสภาพแวดลอมเพื่ออำนวยความสะดวกแก
ศัลยแพทยและทีมพยาบาลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ศักยภาพอีกท้ังหองผาตัดใหมท้ัง 8 หองยังประกอบไปดวยเคร่ืองมือ
แพทยอันทันสมัย เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาผูปวย
ไดอยางดีเยี่ยม 

• นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหาร
กลุมและกรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล "นักบริหารโรงพยาบาลดีเดนแหงชาติ 
ประจำป 2557" จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการประจำป 2558 ณ สถาบันบำราศนราดูร 
กระทรวงสาธารณสุข โดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย 
คัดเลือกนักบริหารโรงพยาบาลท่ีประสบความสำเร็จในการทำงาน 
มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนรวม
ไปถึงองคกรดานสาธารณสุข ในการประชุมสัมมนาวิชาการประจำป 
2558 ณ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข 

• ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคาร
มอบรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน (Out-
standing Investor Relations Awards)” ประจำป 2558 สำหรับ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมี Market Capitalization มากกวา 100,000 
ลานบาทใหแกบริษัท 

• โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นกาวหนา “Ad-
vanced HA” ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
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ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป” จากกระ-
ทรวงสาธารณสุข ในงานพิธีเปด HA National Forum ครั้งที่ 
16 ที่ซึ่งสถานพยาบาลผานการรับรองในขั้นนี้แลว 3 แหง ไดแก 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลกรุงเทพ 

• โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ ไดรับรางวัล TQM-Best 
Practices in Thailand จากการนำเสนอผลงานท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดี (TQM-Best Practices) เร่ืองแนวทางการจัดการสารสนเทศ
ในโรงพยาบาล ซ่ึงเปนการนำการบริหารระบบสารสนเทศเขามา
สนับสนุนการทำงานในโรงพยาบาล ในดานการจัดการสารสนเทศ
สำหรับการดูแลผูปวยหนัก Critical Care Information System 
(CCIS) สำหรับสนับสนุนการดูแลผูปวยเบาหวาน (EMR system) 
การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  

• โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เครือโรงพยาบาลกรุงเทพไดรับรางวัล 
Thailand Energy Awards 2015 ดานการอนุรักษพลังงาน ประเภท
อาคารควบคุมดีเดน จาก กระทรวงพลังงาน 

• บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด และบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี 
(อำนวยเภสัช) จำกัด ไดรับรางวัล อ.ย. ควอลิตี้ อวอรด เปนปที่
สองติดตอกัน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ป 2559 
การขยายโรงพยาบาลเคร�อขาย
และธุรกิจที่สนับสนุนดานการแพทย 
• บริษัท รอยัลบางกอกเฮลธแคร จำกัด ซ่ึงเปนยอยท่ีบริษัท ถือหุน

รอยละ 100 ไดเขาซ้ือหุนสวนท่ีเหลือท้ังหมดของบริษัท กรุงเทพ- 
เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด (BHS) จากบริษัท เซาทอีสทแอร 
จำกัด ทำใหเครือ BDMS เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน BHS และ
BHS ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 300 ลานบาท
โดยปจจุบัน BHS ใหบริการเฮลิคอปเตอร-Sky ICU (การเคล่ือน
ยายผูปวยฉุกเฉินดวยเฮลิคอปเตอร) จำนวน 2 ลำ ประกอบดวย 
เฮลิคอปเตอร BHS1 (รุน EC145) และ เฮลิคอปเตอร BHS2 
(รุน H145) ซึ่งพรอมปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงเพื่อชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉิน เสมือนไดรับการรักษาในหอง ICU ตั้งแตเริ่มเดินทางถึง
โรงพยาบาลปลายทาง 

• บริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด บริษัทยอยของ
บริษัท เขาทำสัญญาเชาเคร่ืองบินรุน ATR72 จากบริษัท การบิน
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญามีระยะเวลา 3 ป เพื่อใชเปน
อากาศยานในการเคล่ือนยายและรักษาผูปวยของโรงพยาบาลใน
เครือ BDMS และเปนการเสริมศักยภาพในการรักษาและเคล่ือน

ยายผูปวย ผูติดตาม ทีมแพทยและพยาบาลผูเช่ียวชาญ ทางอากาศ
ดวยความรวดเร็วทั้งในและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

• บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ช่ือ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการ
ทรัพยสิน จำกัด เพื่อบริหารจัดการทรัพยสินของกลุมบริษัทที่ไม
เก่ียวของโดยตรงกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล มีทุนจดทะเบียน 
10 ลานบาท และบริษัท เปนผูถือหุนรอยละ 100

• บริษัทไดต้ังบริษัทยอยแหงใหมช่ือบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 
จำกัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อซื้อที่ดินบริเวณโครงการ
ปารคนายเลิศ ซ่ึงต้ังอยูเลขท่ี 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
จำนวนเนื้อที่รวมประมาณ 15 ไร และสิ่งปลูกสรางซึ่งประกอบ
ดวยอาคารโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปารคนายเลิศ อาคาร Promenade 
รวมเปนมูลคาท้ังส้ินประมาณ 10,800 ลานบาท และงบประมาณ 
ลงทุนและปรับปรุงทรัพยสินอีกเปนจำนวนเงินประมาณ 2,000 
ลานบาท เพ่ือพัฒนาโครงการศูนยสุขภาพแบบครบวงจร BDMS 
Wellness Clinic ซ่ึงเปนธุรกิจดานบริการสุขภาพ มุงดูแลใหผูใช
บริการมีสุขภาพที่แข็งแรงในองครวมทั้งดานรางกายและจิตใจ 
รวมถึงมีอายุยืนยาว (Longevity) 

• บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (“เปาโล”) บริษัทยอยที่บริษัทถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 99.99 ไดเขาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ
บริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด (“เมโย”) เปนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 162 เตียงภายใตช่ือ โรงพยาบาล
เมโย ตั้งอยูที ่ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ บริษัท 
เปาโลเมดิค จำกัดไดชำระคาโอนกิจการใหแกบริษัท เมโยโพลี
คลีนิค จำกัด เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,390 ลานบาท และไดทำ
รายการเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2560 และบริษัท เปาโลเมดิค 
จำกัดไดเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 600 ลานบาท 
เปนทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท เพื่อชำระราคาโอนกิจการ
ของบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด 

• บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (Medicpharma) ในเครือกรุงเทพ
ดุสิตเวชการหรือ BDMS เปดโรงงานผลิตยาแหงใหมบนเนื้อที่ 
15 ไร ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
โรงงานผลิตยาคุณภาพที่ครบครันดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาตรฐานสากล เพื่อตอบรับความตองการภายในประเทศและ
ตางประเทศ พรอมหนุนภาคสาธารณสุข เพิ่มโอกาสการเขาถึง
ยาคุณภาพ มั่นใจตอบโจทยคนไทยและเอเชีย ดวยเทคโนโลยี
ผลิตยาที่ทันสมัย คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมโรงงานยาใน
ตางประเทศ   

โรงงานยาแหงใหมของ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
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รางวัลยอดเยี่ยม ดานโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน 
(Core Process Improvement Projects) ทั้ง 3 รางวัลนี้เปน
รางวัลแหงความเปนเลิศทางดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร การประยุกตใชซอฟตแวรไทยในการ
พัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

ดานการแพทยและรักษาพยาบาล 
• ศูนยขอสะโพกและขอเขากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ประกาศ

ความสำเร็จกับเทคนิคใหมในการรักษาโรคกระดูกสะโพกเสื่อม 
ดวย “เทคนิคการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกแนวใหมแบบไมตัด
กลามเน้ือ” (Direct Anterior Approach Total Hip Replace-
ment) ซึ่งเปนการผาตัดโดยการเขาดานหนา ไมตัดกลามเนื้อ
รอบขอสะโพก เจ็บปวดนอย แผลเล็ก เคลื่อนไหวสะดวก ภาวะ
แทรกซอนนอย สงผลใหผูปวยฟนตัวไดเร็วขึ้น ลดอัตราการเกิด
ขอสะโพกหลุดหลังผาตัด เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวยมากขึ้น 

• โรงพยาบาลวัฒโนสถ เปดตัวนวัตกรรมชวยในการตรวจวินิจฉัย
โรคมะเร็งดวย เคร่ืองเพทซีที สแกนรุนใหม New PET/CT พรอม
ระบบ flow motion เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็ง
ไดรวดเร็วต้ังแตมีขนาดเล็กและมีความแมนยำ ตลอดจนเพ่ิมโอกาส
ในการรักษาโรคมะเร็งไดอยางทันทวงทีอีกดวย โดยโรงพยาบาล
วัฒโนสถไดนำเครื่อง PET/CT รุนใหม จำนวน 2 เครื่องที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีมาตรฐานสูงและความทันสมัยเพ่ือรองรับอัตราท่ี
เพิ่มมากขึ้นของผูปวยมะเร็งไดดียิ่งขึ้น 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
• BDMS ไดรับรางวัล The Best Managed Company Award 

for Thailand 2016 – Large Capitalization จากนิตยสาร 
Asiamoney ซึ่งมีการวัดผลจากคะแนนโหวตจากนักลงทุนและ
นักวิเคราะหท่ัวโลก โดยมีจัดงานรับรางวัลในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2560 ที่โรงแรม Conrad ฮองกง

• บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด บริษัทในเครือ ไดรับรางวัล อ.ย. 
ควอลิตี้ อวอรด เปนปที่สามติดตอกัน จากสำนักงานคณะกรรม
การอาหารและยา รางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่มอบใหแกสถาน
ประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ภายใตคำขวัญ “คุณภาพ 
ปลอดภัย ใสใจสังคม”

• บริษัทไดรับรางวัล "Thailand's Top Corporate Brand 2016" 
สาขาการแพทยเปนปที่ 2 ติดตอกันดวยมูลคา แบรนดองคกร 
192,677 ลานบาท จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬา-
ลงกรณมหาวิทยาลัย ในโอกาสน้ี แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาท-
ทองโอสถ ประธานคณะผูบริหารกลุม 1  เปนผูเขารับรางวัลจาก 
ศ.นพ. บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ ไดรับ 3 รางวัลจากสมาคม
การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) จากโครงการ Thailand 
ICT Excellence Awards 2016 ไดแกรางวัลยอดเย่ียมโครงการ
นวัตกรรม (Innovation Projects) รางวัลยอดเย่ียมดานโครงการ
จัดการความรู (Knowledge Management Projects) และ
รางวัลยอดเยี่ยม ดานโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน 
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• โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญเปด ศูนยตรวจการนอนหลับ
และศูนยลมชักกรุงเทพ (Bangkok Sleep & Epilepsy Center) 
เปนหองตรวจ Sleep Lab เพื่อตรวจผูปวยที่มีปญหาผิดปกติใน
ระหวางการนอน อาทิ นอนกรน มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ 
งวงนอนมากผิดปกติ และผูปวยโรคลมชัก พรอมแนะนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคอยางแมนยำ 

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปน
องคประธานในพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจำป 2559 ของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาล
ในเครือ ไดแก กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช 
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล 
โรงพยาบาลรอยัล และบริษัทในกลุมธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 
(Non-hospital) ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ภายใตแนวคิด 
“Excellent Healthcare Network Through Research And 
Innovation” มีแพทยผูเช่ียวชาญช่ือดังหลากหลายสาขาจากท่ัว
โลกและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของประเทศไทยรวมถายทอดความรู 
ในหัวขอการบรรยาย การสัมมนา และการฝกปฎิบัติการ ครอบ
คลุมสาขาวิชาการตางๆ ทางการแพทย ทันตกรรม เภสัชกรรม 
การพยาบาล งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย เพ่ือเปนการ
สรางความรวมมือในดานการยกระดับมาตรฐานการวิจัย ดานวิชา
การทางการแพทย พยาบาล และ การใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข เพื่อกาวเขาสูระดับสากล และเพื่อคุณภาพการ
รักษาพยาบาลที่ดีขึ้นในอนาคต 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดเทคนิคการวินิจฉัยโรคกระดูกและขอได
อยางตรงจุดดวยเคร่ืองเอกซเรย 3 มิติแบบเต็มตัว Biplane Imaging 
(EOS) เครื่องนี้จะชวยใหภาพเอกซเรยตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา
แบบองครวม หรือ Global Balance ในทาท่ีผูปวยยืนลงน้ำหนัก
ตัวตามธรรมชาติ ชวยวินิจฉัยหาที่มาที่ไปของโรคกระดูกและขอ

ไดดีย่ิงข้ึน เปนนวัตกรรมของเคร่ืองเอกซเรยแบบตอเน่ือง 2 แกน
ที่สามารถสรางภาพ 3 มิติไดภายในการถายภาพในครั้งเดียว ใช
ปริมาณรังสีนอยกวาเครื่องเอกซเรยทั่วไป 6-9 เทา ซึ่งสงผลให
แพทยสามารถวินิจฉัยอาการปวยของคนไขไดอยางตรงจุด สามารถ
วินิจฉัยเร่ืองของแนวกระดูกและโครงสราง ไมวาจะเปน กระดูกคอ 
สันหลัง ไปจนถึงขอเทา

• โรงพยาบาลพญาไท 1 ไดรับการรับรองใหเปน“ศูนยโรคหลอดเลือด
สมองแบบครอบคลุม” หรือ “Comprehensive Stroke Center” 
จาก DNV-GL อันเปนการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากยุโรป
และสหรัฐอเมริกา โดยโรคหลอดเลือดสมองนี้เปนโรครายแรง
อันดับ 1 ที่คราชีวิตผูคนในสังคมไทยปจจุบัน 

• โรงพยาบาลพญาไท 1 ไดเปดตัว “หนวยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน” 
หรือ “Mobile CT & Stroke Treatment Unit” นวัตกรรมการ
รักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของเอเชีย ที่สามารถ
รักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันไดรวดเร็วกวารถพยาบาล
ท่ัวไป เพ่ือเสริมศักยภาพในการรักษาใหครบครันและเปนประโยชน
สูงสุดตอผูใชบริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนองคประธานในพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจำป 2559 
ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครือ

Biplane Imaging (EOS) เครื่องเอกซเรย 3 มิติแบบเต็มตัว
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ความรวมมือทางการแพทย 
1. Sano Hospital

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดลงนามรวม
กับ Sano Hospital ประเทศญ่ีปุน เพ่ือรวมมือในดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
การจัดต้ังระบบสงตอผูปวยระหวางสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
ของโรค 
2. MD Anderson

บริษัท รวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ในการเปน “สถาบันพี่สถาบันนอง” (Sister Institution) 
กับศูนยมะเร็ง เอ็มดี แอนเดอรสัน แหงมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐ-
อเมริกา (University of Texas MD Anderson Cancer Center) 
ภายใต GAP ของ MDACC นับเปนคร้ังแรกของความรวมมือระหวาง
สามสถาบันโดยองคกรแพทยภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย
กับสหรัฐอเมริกา เพ่ือสงเสริมงานวิจัยท้ังท่ีเปนงานวิจัยพ้ืนฐานและ
การพัฒนา วิธีการรักษาใหมๆ  ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
แลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษาระหวางภูมิภาค เพื่อการปองกันการ
เกิดโรคมะเร็ง รวมถึงการรักษาใหหายหรือมีชีวิตอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข 

3. Stanford University
ศูนยกระดูกและขอกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงาน

ใหญ และแผนกศัลยศาสตรออรโธปดิกส มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด 
ไดลงนามความรวมมือในโครงการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ
ทางการแพทยดานออรโธปดิกส เพ่ือมุงเนนความเปนเลิศในการดูแล
รักษาผูปวยท่ีมีปญหาทางกระดูกและขอ โดยมุงพัฒนาความรูผาน
การศึกษาวิจัยตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มี
ปญหาดังกลาว การลงนามครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความรวมมือในการ
ศึกษา การวิจัย และการประชุมสัมมนาทางการแพทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย   

4. Oregon Health & Science University (OHSU)
บริษัท รวมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) 

เปดตัว BDMS-OHSU International Health Alliance เพ่ือมุงสู
ความเปนศูนยกลางระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับเปนศูนย
ความเปนเลิศดานการแพทยในทุกๆ ดานโดยเฉพาะดานอาชีวอนามัย 
(Occupational Health) และกุมารเวชศาสตรในระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก 

5. Heavy Ion Therapy (อนุภาคบำบัด)
โรงพยาบาลวัฒโนสถ รวมลงนามความรวมมือกับ Universal 

Strategy Institute Limited Liability Company สรางศูนยฉาย
รังสีดวยเทคโนโลยี “Heavy Ion Therapy” เพ่ือเตรียมความพรอม
เปนศูนยกลางการรักษาโรคมะเร็งในเอเชียแปซิฟก ซ่ึงถือเปนเทค-
โนโลยีทางดานรังสีรักษาท่ีใหประสิทธิผลในผูปวยมะเร็งและเน้ืองอก
ที่ทันสมัย โดยใชระยะเวลาในการรักษาสั้น มีผลขางเคียงนอย ใช
ไดกับผูปวยที่ไมเหมาะกับการฉายรังสีแบบเดิม หรือรับการรักษา
แบบเดิมแลวไมเปนผล ขอดีของการรักษาดวยอนุภาคบำบัดคือมี
ความแมนยำสูง ลำรังสีสามารถเขาไปทำลายเซลลมะเร็งในความลึก
และตำแหนงที่ตองการไดอยางแมนยำในปริมาณรังสีที่เหมาะสม 
เน่ืองจากลำรังสีจะคลายพลังงานเกือบท้ังหมดในตำแหนงท่ีกำหนด 
จึงทำใหปริมาณรังสีที่ผานเขาสูรางกายนั้นกอผลกระทบกับเซลล
ปกตินอยมาก 
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6. Nagoya University
บริษัท รวมลงนามในความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Nagoya 

ประเทศญี่ปุน ในประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. ความรวมมือทาง
การศึกษา โดยมีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการแพทยระหวาง 2 
สถาบัน ในการฝกอบรมทุกๆ แขนงทางการแพทย 2. การแนะนำ
และสงตอผูปวยระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณีที่
ผูปวยจะมีการเดินทางมาประเทศไทย (และประเทศเพื่อนบาน) 
หรือ เดินทางไป Nagoya (และสถานท่ีใกลเคียง) จึงถือวาเปนโอกาส
อันดีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของไทย เพื่อ
การใหบริการท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากลย่ิงข้ึน โดยมีตัวแทนจาก
สถานทูตญ่ีปุนประจำประเทศไทยรวมเปนสักขีพยานความรวมมือ
ในครั้งนี้ 

7. บริษัท ไดรวมมือกับศัลยแพทยดานสมอง
ระดับแถวหนาของโลก 

นพ.คีธ แอล แบล็ค ผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบประสาท 
แมกซีน ดันนิทซ, ซีดาร-ไซไนน เมดิคัล เซ็นเตอร (Maxine Dunitz 
Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ในการวิจัย
และพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการรักษาโรค
ทางสมองและระบบประสาท ทำใหบริษัทกาวสูการเปนสถาบัน
การรักษาดานสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร) ที่
ทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

8. ความรวมมือกับบริษัท Straumann
ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ ไดรวมมือ

กับบริษัท สตรอแมนน (Straumann) ผูเช่ียวชาญดานรากฟนเทียม
ระดับโลก เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาฟนดวยรากเทียมเพ่ือการ
บดเค้ียวไดดีข้ึน ชวยรองรับการดูแลปญหาสุขภาพในชองปาก โดย
ไดรับการแตงตั้งเปน Straumann Partner Center Thailand 
9. Doernbecher Children’s Hospital

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดเซ็นสัญญา
เปนพันธมิตรรวมกับ โรงพยาบาลเด็กท่ีมีช่ือเสียง “Doernbecher 
Children’s Hospital” โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดรางวัล
ชนะเลิศ ในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ประจำป 
2557 จาก University Health System Consortium Hospitals 
for Pediatric Quality และไดเปดตัว “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 
อินเตอรเนช่ันแนล” ท้ังแคมปส สุขุมวิทและศรีนครินทรเขาดวยกัน 
และพัฒนาใหเปน Excellent Center โดย โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 
อินเตอรเนชั่นแนล จะเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สนับสนุนนโยบาย
และทิศทางของประเทศไทยที่จะกาวสูการเปนศูนยกลางทางการ
แพทยของเอเชีย (Medical Hub) ตอไป 
10. สถาบันออโธปดิกสรัฐมิสซูรี่ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท และสถาบันออโธปดิกสรัฐมิสซูร่ี (Missouri Orthopaedic 
Institute) รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการ ในการแลกเปล่ียน
ความรูและทักษะทางการแพทยดานออโธปดิกส ระหวาง ศูนย
กระดูกและขอกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ กับสถาบันออโธปดิกส
รัฐมิสซูรี่ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยการจัด
กิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย เพ่ือ
มุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อสงเสริมงานดานการ
ศึกษาและวิจัยดานออโธปดิกสและความรวมมือทางการแพทยอ่ืนๆ 
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดาน
กระดูกและขอในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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11. โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี
บริษัท และโรงเรียนแพทยฮันโนเวอร (Hannover Medical 

School) รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน
ความรูและทักษะทางการแพทยดานออโธปดิกสและศัลยศาสตร
อุบัติเหตุ ระหวาง ศูนยกระดูกและขอกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
กับ ภาควิชาออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ โรงเรียนแพทย
ฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน 
การประชุมสัมมนาทางการแพทย รวมท้ังการสงบุคลากรท้ังแพทย
และพยาบาลเขารับการฝกอบรมท้ังระยะส้ัน และระยะยาว ณโรงเรียน
แพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี เพื่อมุงพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง รวมท้ังเพ่ือสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดานออโธ-
ปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานนี้ ในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น 
12. โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรวมมือกับโรงพยาบาลทากัตสึกิ 
ประเทศญี่ปุน

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชในเครือบริษัท รวมมือกับโรงพยาบาล
ทากัตสึกิ ประเทศญ่ีปุน รวมลงนามในสัญญาเปนพันธมิตร นำความ
เช่ียวชาญการดูแลรักษาดานกุมารเวชและหองอภิบาลทารกแรกเกิด 
(NICU) รวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย แลกเปล่ียนประสบ-
การณเพื่อตอยอดศักยภาพความสามารถของสมิติเวช ชวยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตผูปวยเด็ก พรอมบริการอยางครบวงจรตามมาตราฐาน
สากลที่วงการแพทยทั่วโลก 

13. บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัย
พยาธิแพทยแหงประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ Interhospital 
Renal Clinicopathological Conference

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยารวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย
แหงประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Rental Cli-
nicopathological Conference รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย
แหงประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Rental Cli-
nicopathological Conference 1/2016 เปดโอกาสใหแพทย
ผูเชี่ยวชาญโรคไตและพยาธิแพทย และแพทยประจำบานกวา 50 
ทาน จากโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลตางๆ ในประเทศไทย 
แลกเปล่ียนองคความรู case study ท่ีนาสนใจ เพ่ือเพ่ิมความเชียว
ชาญในการวินิจฉัยอาการ และเปนแนวทางในการรักษาตอไป โดย
กำหนดใหมีการประชุมวิชาการโรคไตทุก 2 เดือน 

ดานคุณภาพการใหบร�การ
ณ สิ้นป 2559 บริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการ

รับรองคุณภาพสถานพยาบาลในหลายระดับ อาทิ การรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ (Hospital Accreditation 
Thailand-HA) จำนวน 31 โรงพยาบาล และไดรับการรับรอง
คุณภาพระดับสากล (Joint Commission International-JCI) 
จำนวน 14 แหง นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ 
ยังไดรับ ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถาน
พยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA) 
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1 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ
   - โรงพยาบาลกรุงเทพ
   - โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
   - โรงพยาบาลวัฒโนสถ
โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 2 
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร
โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลศรีระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด-
คลินิคอินเตอรเนชั่นแนล เกาะชาง
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลสิริโรจน
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
โรงพยาบาลดีบุก

Joint Commission 
International 

JCI
Hospital Accreditation

Thailand

HA HA
ADVANCED





BDMS 
Wellness Clinic

บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

BDMS Wellness Clinic ตั�งอยูที่เลขที่ ๒ ถนนว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน 

หร�อที่รูจักกันดีในช�่อ “ปารคนายเลิศ” 

•
BDMS Wellness Clinic เปนธุรกิจดานบร�การสุขภาพ ดานการปองกัน และใหมีช�ว�ตอยูยืนยาว โดย

มุงดูแลใหสมาช�กมีสุขภาพที่แข�งแรงทั�งดานกาย (Physical health) จ�ตใจ (Mental health) 

และจ�ตว�ญญาณ (Spiritual health) โดยมีกิจกรรมตางๆตั�งแตการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทยผูเช�่ยวชาญ 

เพ��อตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคโดยเฉพาะดานสมอง และหัวใจ และสนับสนุนใหมีการดูแลสุขภาพ 

เชน การออกกำลังกาย เพ��อชวยใหสุขภาพแข�งแรงยิ�งข�้น โครงการนี้เปนบร�การสุขภาพแนวใหม

ที่ไมเคยมีมากอนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเช�ย จัดเปนธุรกิจที่ตอยอดมาจากกิจการโรงพยาบาลเอกชน

และธุรกิจการแพทยของกลุมบร�ษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่มีอยูแลวไดเปนอยางดี 

•
ดวยทำเลที่ตั�งซ�่งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสวนขนาดใหญ และอากาศบร�สุทธิ์ 

เปนพ��นที่สีเข�ยวทามกลางปาคอนกร�ตที่มีศักยภาพเช�งพาณิชยสูง ทั�งยังอยูใกลแหลงธุรกิจสำคัญ 

แหลงที่พักอาศัยระดับบนศูนยการคา สถานศึกษามหาว�ทยาลัย และโรงแรม มีระบบคมนาคมและการเดินทางหลากหลาย 

อยูใกลจุดข�้นลงทางดวนและสถานีรถไฟฟา (BTS) โครงการ BDMS Wellness Clinic 

จ�งเหมาะสมที่จะตอบสนองความตองการของโลกปจจุบัน ที่ผูคนหันมาใสใจสุขภาพ ตองการจะดูแลตนเองใหมีช�ว�ตที่ยืนยาว 

มีคุณภาพที่ดี มีความสุข และมีความสมดุลระหวางการดำรงช�ว�ตประจำวันและธุรกิจการงาน 

•
โครงการ BDMS Wellness Clinic จะเปนบร�การสุขภาพเช�งปองกันแบบครบวงจรแหงแรกที่มีองคประกอบทุกดาน

อยางครบถวน มุงเนนการเสร�มสรางสภาวะสุขภาพใหผูมารับบร�การมีคุณภาพช�ว�ตที่ดี ปองกันไมใหเกิดเปนโรครายแรงตางๆ 

หร�อถาหากเกิดเจ�บปวยข�้นมาในอนาคต ก็จะมั�นใจไดวาจะไดรับการรักษาที่ดีที่สุดจากแพทยในเคร�อบร�ษัทฯ 

รวมถึงแพทยที่มีช�่อเสียงและมีความสามารถ ดวยในปจจุบันนี้บร�ษัทฯ มีโครงการรวมปฏิบัติงานและ

พัฒนาคุณภาพการรักษาผูปวยรวมกับสถาบันการแพทยชั�นนำระดับโลกถึง 9 แหง

ไดแก MD Anderson Cancer Center, Cedars Sinai Medical Center, Missouri Orthopaedic Institute, 

Stanford Orthopedics, Sano Hospital, Hannover Medical School, 

Oregon Health and Science University และ Doernbecher Children’s Hospital 

ดังนั�น BDMS Wellness Clinic แหงนี้จ�งมีความพรอมในการดูแลสุขภาพของผูมารับบร�การดวยคุณภาพระดับโลก 

มีความพรอมรองรับผูมารับบร�การจากตางชาติทุกประเทศ สอดคลองกับนโยบาย Thailand  4.0 ของรัฐบาล



100.00

95.76

91.48

98.56

100.00

85.71

99.76

93.64

84.00

97.27

100.00

99.76

99.69

98.81

100.00

99.69

91.42

100.00

100.00

63.45

100.00

100.00

100.00

44.53

100.00

100.00

100.00

80.00

70.00

100.00

ประเภท
ของรายได

ดำเนินการโดย สัดสวน
ถือหุน (%)

 

 13,223.75

 9,918.15

2,668.50

 11,797.68

 2,582.79

 977.11

 1,188.06

 1,312.71

 297.04

 3,544.54

 2,241.69

 489.54

 1,267.45

 1,419.42

 687.12

 2,549.59

 1,481.59

 731.64

 629.19

 612.03

 621.86

 395.41

 1,037.86

 133.50

 

1,079.33

 395.02

 499.67

 179.05

 -      

 550.07

64,511.35

20.3

15.2

4.1

18.1

4.0

1.5

1.8

2.0

0.5

5.4

3.4

0.8

1.9

2.2

1.1

3.9

2.3

1.1

1.0

0.9

1.0

0.6

1.6

0.2

1.7

0.6

0.8

0.3

0.0

0.8

98.0

2559

รายได %

 

12,992.98

 9,461.14

 2,407.35

 10,789.99

 2,363.22

 923.46

 1,145.30

 1,236.61

 271.20

 3,504.50

 2,027.66

 417.10

 1,163.49

 1,470.54

 624.75

 2,540.50

 1,361.97

 555.17

 526.19

 442.60

 404.39

 236.00

 932.08

 90.73

 

875.81

 168.94

 155.74

 173.24

-      

 407.84

59,670.5

21.6

15.7

4.0

17.9

3.9

1.5

1.9

2.1

0.5

5.8

3.4

0.7

1.9

2.4

1.0

4.2

2.3

0.9

0.9

0.7

0.7

0.4

1.5

0.2

1.5

0.3

0.3

0.3

0.0

0.7

98.4

2558

รายได %

11,683.3

 9,124.0

 2,328.8

 10,076.2

 2,358.1

 879.8

 1,001.9

 1,203.5

 264.1

 3,442.4

 1,873.9

 360.5

 1,038.4

 1,397.5

 652.3

 2,633.6

 1,340.5

 403.8

 495.5

 345.3

 87.7

 24.9

 323.3

 41.5

 

234.7

 138.5

 148.2

 61.4

53,963.5

21.5

16.8

4.3

18.5

4.3

1.6

1.8

2.2

0.5

6.3

3.4

0.7

1.9

2.6

1.2

4.8

2.5

0.7

0.9

0.6

0.2

0.0

0.6

0.1

0.4

0.3

0.3

0.1

99.2

2557

รายได %

(หนวย : ลานบาท)

คารักษาพยาบาล

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

บมจ. สมิติเวช

บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร

บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

บจก. เปาโลเมดิค

บจก. การแพทยสยาม 

บมจ. ศูนยการแพทยไทย

บจก. เปาโล สมุทรปราการ

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  

บจก. วัฒนเวช

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร

บจก. โรงพยาบาลเทพากร 

(ถือหุนโดยบจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร)

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล

บจก. สมิติเวช ชลบุรี

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 

Angkor Pisith Co., Ltd. 

Rattanak Medical Services Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

             รวม

บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจ หลัก คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเปนการดำเนินงาน ผานบริษัทและ บริษัทยอย นอกจากน้ีบริษัท
ไดมีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและเกี่ยวของกับธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งสามารถสรุป โครงสรางรายไดตามงบการเงินรวมไดดังนี้ :

โครงสรางรายไดของบริษัท และบริษัทยอย : เปรียบเทียบระหวาง ป 2557-2559
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รายชื่อโรงพยาบาล ดำเนินการโดย
ขนาด
(เตียง)ลำดับ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

343

97

48

59

60

60

200

400

220

170

114

180

31

120

140

195

181

52

84.0%

100.0%

 97.3%

 100.0%

 99.7%

 99.8%

 91.4%

 91.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

รวม
(เตียง)

อัตราการ
ถือหุน

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง  

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน  

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

1. ลักษณะการใหบร�การและผลิตภัณฑ 
ธุรกิจดานการรักษาพยาบาล

หมายเหตุ นอกเหนือจากรายไดจากการดำเนินงานหลักตามโครงสรางรายไดดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจำหนายน้ำเกลือ 
ยา และเวชภัณฑ จากบริษัทยอยซึ่งแสดงรวมอยูในหมวดรายไดอื่น-รายไดจากการจำหนายสินคาและบริการ ในงบกำไรขาดทุน ดังนี้
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98.69

60.00

95.00

ประเภท
ของรายได

ดำเนินการโดย สัดสวน
ถือหุน (%)

 708.18

 16.90

 0.09

725.17

 65,236.52

1.1

0.0

0.0

1.1

100.0

2559

รายได %

 568.98

 0.35

569.3

 60,239.80

0.9

0.0

0.9

100.0

2558

รายได %

 377.4

0.4

377.8

54,341.4

0.7

0.0

0.7

100.0

2557

รายได %

(หนวย : ลานบาท)

รายไดที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล 

บจก. เนชั่นแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส

N Health Myanmar Co.,Ltd

บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) 

             รวม

     รวมรายไดจากการดำเนินงานหลัก 

100.0

87.1

100.0

ประเภท
ของรายได ดำเนินการโดย

สัดสวน
ถือหุน (%)

 1,252.12

 571.30

 743.24

 2,566.66

2559

1,105.14

535.85

736.45

2,377.44

2558

982.02

494.43

1,476.45

2557

(หนวย : ลานบาท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด 

             รวม
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รายชื่อโรงพยาบาล ดำเนินการโดย
ขนาด
(เตียง)ลำดับ

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

266

200

275

400

150

184

220

144

30

100

350

260

240

350

140

300

200

148

150

195

255

125

100

100

151

350

300

538

99.7%

 98.8%

95.8%

 95.8%

63.4%

66.8%

100.0%

91.5%

80.0%

100.0%

98.6%

97.8%

96.8%

74.8%

99.8%

100.0%

93.6%

85.2%

100.0%

 

100.0%

 100.0%

 100.0%

44.5%

 99.7%

100.0%

25.1%

38.2%

23.9%

รวม
(เตียง)

อัตราการ
ถือหุน

3,136

 

1,229

144

130

1,340

798

926

7,703

1,188

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

Royal Angkor Hospital

Royal Phnom Phen Hospital 

โรงพยาบาลพญาไท 1 (ถือหุนโดย PPCL*) 

โรงพยาบาลพญาไท 2 (ถือหุนโดย PPCL*) 

โรงพยาบาลพญาไท 3 (ถือหุนโดย PPCL*) 

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ถือหุนโดย PPCL*) 

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 

โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลเมืองเพชร

โรงพยาบาลเมืองราช

โรงพยาบาลเทพากร

โรงพยาบาลดีบุก

โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล 

รวมจำนวนเตียงเครือ BDMS

โรงพยาบาลเอกอุดร  

โรงพยาบาลรามคำแหง   

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร

กลุมโรงพยาบาลพญาไท 

กลุมโรงพยาบาลเปาโล

กลุมโรงพยาบาลทองถิ่น

กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร

กลุมโรงพยาบาลรอยัล  

BNH

กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) 

(BDMS : 34.4% และ RBH : 29.0%)

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 

Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด  

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยองจำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (ถือผาน BSN : 44.5%)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด 

(BDMS : 15.3% และ PT1** : 10.0%)

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * PPCL คือ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 
              ** PT1 คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด  



2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล 
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อัตราการถือหุนรอยละธุรกิจ

100.0

87.1

45.5

100.0

98.7

95.0

100.0

60.0

95.0

100.0

100.0

92.0

100.0

49.0

49.0

49.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1. ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ 

   และวัสดุภัณฑทางการแพทย 

2 จำหนายและเวชภัณฑ

3. หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) และ 

   Share Services ดานจัดซื้อ

4. หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล  

5. Share service ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. บริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

   (Medical Evacuation)

7. บริการดานการจัดเลี้ยงละอาหารใหแก 

   ผูใชบริการในกลุม

8. บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

   เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

9. กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare  

   Business (Holding Company)

10. ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทางใหกลุมบริษัท

11. ธุรกิจประกันสุขภาพ

12. บริการดานบัญชี 

13. บริหารสินทรัพย

ดำเนินการโดย

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 

(ถือหุนโดย RBH)                          

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (MP)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) 

(ถือหุนโดย RBH : 45.2% และ MP : 0.33%)

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด (ถือหุนโดย BSD)

บริษัท เนชั่นแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด 

(BDMS : 74.0% SVH* : 21.0% และ BNH** : 4.9%)                                  

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด (ถือหุนโดย RBH : 95.0%)

N Health Cambodia Co., Ltd. 

(จดทะเบียนบริษัทท่ีประเทศกัมพูชาและถือหุนโดย N Health Asia)

N Health Myanmar Co., Ltd.

(จดทะเบียนบริษัทที่ประเทศพมาและถือหุนโดย N Health Asia)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส  (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด (ถือหุนโดย SVH*)

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด (ถือหุนโดย SVH*)

S.R. Property Investment Co., Ltd.

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd

บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด (RBH)

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (BSD)

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร)

N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

หมายเหตุ : * SVH คือ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
              ** SVH คือ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 



ภาวะตลาดและการแขงขัน
2.1 สถานการณธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน 
คาดวา จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการ 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปน 
Medical Hub ของอาเซียน รวมถึงความใสใจในการดูแลสุขภาพ
และการปรับเปล่ียนเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ทำใหธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในป 2559 มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ืองตาม
ทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน และการ
เติบโตของกลุมผูปวยชาวตางชาติท่ีเขามาท้ังรูปแบบของการรักษา
และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพ 
รวมถึงจำนวนประชากรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหกลุมลูกคาเปาหมาย
ในป 2559 ยังคงเปนกลุมลูกคาผูดูแลสุขภาพ กลุมผูสูงอายุ กลุม
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และกลุมพนักงาน
ชาวตางชาติที่ทำงานในประเทศไทย (Expatriate) อยางไรก็ตาม 
การแขงขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
ดังนั้น จึงตองมีการปรับกลยุทธทางธุรกิจตลอดจนการสรางความ
แตกตาง เชน จัดตั้งศูนยการแพทยเฉพาะทางเพื่อเจาะตลาดกลุม
เปาหมายอยางชัดเจน และการใหบริการแบบครบวงจรประกอบกับ
การรักษาดวยแพทยที่มีประสบการณ และบริการดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

แนวโนมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
จากขอมูลการศึกษาแนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรมธุรกิจโรง-

พยาบาลเอกชน ป 2559-2561 ของศูนยวิจัยของธนาคารกรุงศรี-
อยุธยา จำกัด (มหาชน) คาดวา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องโดยมีปจจัยสนับสนุนจาก: 
• การเพิ่มขึ้นของกลุมคนชนชั้นกลางที่มีอำนาจซื้อสูง 

การเติบโตของเศรษฐกิจและรายไดของประชากรโดยเฉพาะใน
กลุมชนช้ันกลางจะหนุนความตองการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง 
ท้ังน้ี อัตราการใชจายดานการรักษาพยาบาลผานโรงพยาบาลเอกชน
ของคนไทยตอ GDP ที่อยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
จะเปนโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

• ประชากรสูงอายุที่ตองการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจำนวน
  เพิ่มขึ้นมาก 

ในระยะยาวสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) จะเปนปจจัยหนุน
ความตองการในการใชบริการทางการแพทยท่ีทันสมัยและเทคโนโลยี
ขั้นสูงมากขึ้น เนื่องจากสัดสวนผูสูงอายุ (วัย 65 ป ขึ้นไป) ที่ยังคง
เพ่ิมข้ึนตอเน่ือง โดยเฉพาะกลุมประชากรอายุมากกวา 85 ป ท่ีจะ
มีจำนวนเพ่ิมข้ึนมาก จะมีความตองการบริการดานสุขภาพเพ่ิมข้ึน
มากอยางมีนัยสำคัญ เน่ืองจากเปนกลุมท่ีมีอัตราของการเจ็บปวยสูง
และเปนกลุมท่ีไมสามารถดูแลตนเองได จึงตองการการดูแลเปนพิเศษ 
ทั้งนี้จากการคาดการณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระบุวา จำนวนผูสูงวัยอายุมากกวา 
60 ป จะเพิ่มขึ้นจาก 9.1 ลานคนในปปจจุบันเปน 10.3 ลานคน
ในป 2562 
• การขยายตัวของชุมชนเมือง 

จากขอมูลของสหประชาชาติ (United Nations) คาดการณ
วาระดับความเปนเมือง (Urbanization Rate) ของไทยจะขยายตัว
จาก 35.6% ในป 2558 เปน 40.7% ในป 2568 สะทอนวาความ
เปนเมืองท่ีเจริญและกระจายตัวกวางข้ึนจะเปนโอกาสในการขยาย
การใหบริการทางการแพทยมากขึ้นในพื้นที่ตางจังหวัดที่จะเรง
ขยายตัวข้ึนในอนาคตเม่ือเทียบกับความตองการใชบริการทางการ
แพทยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• อัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรครายแรงของคนไทยมีมากข้ึน

จำนวนผูปวยและการเสียชีวิตจากโรคไมติดตอรายแรง (Non-
communicable diseases: NCD) อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งในสวนของผูปวยในประเทศไทย
มีพฤติกรรมเส่ียงของการเกิดโรค อาทิ มีอัตราการสูบบุหร่ีคอนขาง
สูง อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สูงถึง 6.5 ลิตรตอคนตอป 
การบริโภคน้ำตาลสูงสุดในอาเซียน เปนตน ทำใหคาดวาความตอง
การใชบริการทางการแพทยจะเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
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• การปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล และจุดแข็งดานราคาคา
  บริการทางการแพทยของไทยที่ยังคงดึงดูดผูปวยตางชาติ

ความตองการใชบริการรักษาพยาบาลในกลุมผูปวยตางชาติ 
คาดวาหนุนใหตลาดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเติบโตตอเนื่อง
จากปจจัยตอไปนี้:
1) ไทยไดรับการยอมรับวาเปนหน่ึงในประเทศศูนยกลางการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพของโลก เน่ืองจากโรงพยาบาลของไทยมีความกาวหนา
และมีความพรอมของศูนยการแพทยเฉพาะทาง โดยเฉพาะการ
รักษาโรคเร้ือรัง (อาทิ โรคหัวใจ กระดูก มะเร็ง เปนตน) รวมท้ัง
ศูนยดูแลและบริบาลผูปวยสูงอายุ

2) ความครอบคลุมของการใหบริการสุขภาพของรัฐในกลุมประเทศ 
CLMV ยังอยูในระดับต่ำ หรืออาจกลาวในอีกนัยหน่ึงวา โครงสราง
พื้นฐานดานการดูแลรักษาพยาบาลในกลุมประเทศ CLMV ยัง
ไมเพียงพอและยังมีชองวางอีกมาก ดังน้ัน ผลจากการสรางความ
รวมมือตามกรอบ AEC และการเปดใหมีการเดินทางขามพรมแดน
ท่ีเสรีมากข้ึน จะเอ้ือใหกลุมลูกคาผูปวยจาก CLMV สามารถเขา
ถึงการรักษาทางการแพทยในไทยไดสะดวกและงายขึ้น จึงเปน
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่สาคัญแกโรงพยาบาลไทย

2.2 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
บริษัทมีเปาหมายชัดเจนที่จะกาวขึ้นเปน 1 ใน 3 โรงพยาบาล

ชั้นนำหรือผูใหบริการทางการแพทยในเอเชียแปซิฟค ที่ใหบริการ
ทางการแพทยอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกแกชาวไทย 
และชาวตางชาติ โดยการพัฒนาและเสริมสราง 4 องคประกอบ
ตามแผนงานหลักคือ 
1. Good Doctors  การมีแพทยที่ดี มีจริยธรรม เปนแพทยที่เกง 

มีความรู ความสามารถ รวมถึงการมีแพทยผูเชี่ยวชาญในการ
รักษาโรคเฉพาะทางทุกสาขา

2. Good Nurses การมีพยาบาลที่เกง และมีความเขาใจในความ
ตองการของผูปวย และมีประสบการณในการดูแลผูปวยเปน
อยางดี

3. Good Services + Thai Hospitality การใหการบริการที่มา
จากใจ บริการแบบไทย โดยการดูแลผูปวย เหมือนสมาชิกใน
ครอบครัว 

4. Good Technology การใชเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการตรวจ
และรักษาผูปวย รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวน
การทำงานและวิธีการทำงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ซึ่งนำมาสู Good Referral Hospitals มีการสงตอผูปวยที่

รวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในภูมิภาค 

61



การเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือท้ังหมด 

43 โรงพยาบาล จำนวน 7,703 เตียง 
การมีโรงพยาบาลเครือขายที่ครอบคลุมและกวางขวางทำให

สามารถนำการบริการรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐานสากล ท่ีมีคุณภาพ
ดีเขาถึงประชาชนไดหลากหลายพ้ืนท่ี หลากหลายกลุมมากข้ึน โดย
บริษัทไดมีการกอสรางและพัฒนาโรงพยาบาลทุติยภูมิ และตติยภูมิ
จำนวนมากในชวง 5 ปที่ผานมา และไดมีการเตรียมการสำหรับ
ศูนยสุขภาพ BDMS Wellness Center ดวยเล็งเห็นวาการดูแล
รักษาสุขภาพเชิงปองกัน (Preventive Healthcare) เปนเร่ืองสำคัญ 
และประชาชนใหความสนใจมาก 

การพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลใหกับโรงพยาบาลในเครือ
บริษัทใหความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลในเครือเชน การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย การ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย โดยใหองคกรภายนอก
ระดับโลกท่ีดูแลมาตรฐานทางการแพทย เชน JCI, TEMOS, CAMPTS, 
HA, URAMI มาตรวจสอบการดำเนินงานอยูเปนประจำ โดยในป 
2559 บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ตางๆ ดังนี้

1. Joint Commission International (JCI) ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับ
โลกดานการรักษาสุขภาพ และกระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิ-
ภาพสูงของทีมแพทย-พยาบาล ผสานเทคโนโลยีการแพทยที่
ทันสมัย ท้ังน้ีบริษัทมีโรงพยาบาลในเครือท้ังส้ิน 14 แหง ท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานจาก JCI อาทิ 
• โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ ไดรับมาตรฐาน JCI ดาน
ภาพรวมและโรคเฉพาะทาง 7 โรค (CCPC) ไดแก โรคหลอด
เลือดสมอง โรคปวดหลัง โรคเบาหวาน โรคภาวะหัวใจลมเหลว 
โรคภาวะกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน โรคมะเร็งเตานม และ
โรคสมองที่ไดรับการบาดเจ็บจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุ
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• โรงพยาบาลสมิติเวช ไดรับมาตรฐาน JCI ดานภาพรวมและ
เฉพาะทางดานโรคหอบหืดในวัยเด็ก

• โรงพยาบาลพญาไท 2 ไดรับมาตรฐาน JCI ดานภาพรวมและ
เฉพาะทางดานโรคภาวะเสนเลือดสมองตีบ และโรคกลามเน้ือ
หัวใจตายเฉียบพลัน

2. การรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาล (Advanced HA) และการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องคการมหาชน            

3. “CAMPTS” มาตรฐานการตรวจรับรองคุณภาพ จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาทางดานการเคลื่อนยายผูปวยทางบกและอากาศ

4. “TEMOS” (Tele Medicine for Mobile Society) เปนเครือ
ขายความสามารถระดับโลกของโรงพยาบาลมีมาตรฐานคุณภาพ
สูงในการรักษาผูปวย รวมไปถึงการประยุกตใช telemedicine 
สำหรับการแลกเปล่ียนความรูกับเครือขายของโรงพยาบาลท่ีได
รับการรับรอง เพ่ือนำไปใชรองรับบริการนักทองเท่ียวจำนวนมาก
ท่ีอาจตองการความชวยเหลือทางการแพทยขณะอยูในประเทศ
ไทย ซ่ึงโรงพยาบาลกรุงเทพไดรับรองเปนพันธมิตร TEMOS ใน
ป 2007

5. “URAMI” มาตรฐานการตรวจรับรองคุณภาพจากประเทศญ่ีปุน 
ทางดานการเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ 

ความรวมมือกับสถาบันการแพทยชั้นนำของโลก
ชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทไดรวมมือกับสถาบันการแพทยช้ันนำ

ของโลกที่เชี่ยวชาญในดานตางๆ เชน มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุและ
กระดูก เพ่ือแลกเปล่ียนความรู และทำงานรวมกัน อีกท้ังยังรวมมือ
กันทำการวิจัยทางการแพทยในดานตางๆ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการ
รักษาของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ใหเปนไปในระดับโลก ซ่ึงจะ

ชวยใหประเทศไทยกาวสูการเปน Medical Hub อยางเต็มตัว 
สถาบันการแพทยช้ันนำของโลกท่ีรวมมือกับบริษัทและโรงพยาบาล
ในเครือ BDMS อาทิ  MD Anderson (ความรวมมือดานโรคมะเร็ง), 
Cedar Sinai (ความรวมมือดานโรคประสาทและสมอง), Hannover 
Medical School (ความรวมมือดานอุบัติเหตุและกระดูก), Oregon 
Health & Science University (ความรวมมือดานอาชีวอนามัย), 
Stanford University (ความรวมมือดานกระดูก) 

ทั้งนี้ บริษัทไดตอยอดความรูที่ไดจากสถาบันการแพทยชั้นนำ
ของโลกมาพัฒนา 9 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ใหเปน Center 
of Excellence ท่ีเนนความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาลในดาน
โรคมะเร็ง ดานสมอง ดานหัวใจ ดานอุบัติเหตุและกระดูก ไดแก

1. โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ
2. โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
3. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร
4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
5. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
6. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
7. โรงพยาบาลพญาไท 2
8. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
9. โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ 

การขยายธุรกิจไปสูกิจการที่สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล
บริษัทไดขยายการดำเนินการไปสูธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน หอง

ปฎิบัติการทางการแพทย (Lab) หองปฎิบัติการทดลองชีวโมเลกุล 
(Bio Molecular Lab)  โรงงานผลิตและจำหนายยา และวัสดุภัณฑ
ทางการแพทย ทำใหบริษัทสามารถใชประโยชนของการจัดซ้ือเปน
กลุมและใชผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพสูงได 
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ
3.1 บุคลากรทางการแพทย

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละ
สาขาของโรค รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ เพ่ือ
สามารถใหบริการแกผูปวยไดอยางครอบคลุมและมีคุณภาพ ซ่ึงใน
การจัดหาดังกลาว เปนการดำเนินงานสำหรับกลุมบริษัทในเครือ 
ในการจัดหาแพทยและพยาบาลนั้น ทางบริษัทไดทำการคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัยแพทยและวิทยาลัยพยาบาลท่ีมีช่ือเสียง ท้ังน้ีแพทย
และพยาบาลทุกทาน ไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการการ
แพทยของโรงพยาบาล

เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย เปนผูที่มีความสำคัญตอการ
ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท และเพื่อใหบุคลากรทางการ
แพทยไดพัฒนาความรูและวิทยาการความกาวหนาทางการแพทย 

ท้ังทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยี บริษัทจึงไดสนับสนุนใหมีการวิจัย
สำหรับแพทยและจัดประชุมวิชาการแพทย มีการจัดอบรมสำหรับ
แพทยและพยาบาลอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาความรูดานการแพทย
ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมถึงฝกอบรมใหกับพยาบาลเพ่ือสราง
ความรู ความชำนาญในการใหบริการแกผูปวยกอนการปฏิบัติงาน
จริง นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนใน
เทคโนโลยีทางการแพทยและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย ซึ่ง
มีสวนชวยทางออมในการโนมนาวใหบุคลากรทางการแพทยผูมี
ความรูความชำนาญทำงานใหกับโรงพยาบาลในระยะเวลาท่ียาวนาน
ข้ึน และถือเปนการสรางประสบการณและพัฒนาทักษะในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย 
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3.2 การจัดหายาและเวชภัณฑ
บริษัทมีนโยบายการส่ังซ้ือยาและเวชภัณฑจากผูจัดจำหนายใน

ประเทศ โดยกระจายการสั่งซื้อไปยังผูจัดจำหนายหลายราย นอก
จากน้ี บริษัทไดนำระบบการจัดซ้ือกลาง (Central Procurement) 
สำหรับโรงพยาบาลทุกแหงในเครือ โดยฝายจัดซ้ือกลางจะรวบรวม
คำสั่งซื้อยาและเวชภัณฑของโรงพยาบาลในเครือ เพื่อดำเนินการ
ติดตอและส่ังซ้ือยาและเวชภัณฑจากผูจัดจำหนาย โดยการส่ังซ้ือยา
และเวชภัณฑในลักษณะดังกลาว ถือเปนการบริหารจัดการในการ
จัดซ้ือ และการจัดการสินคาคงคลังภายในกลุมบริษัทใหมีประสิทธิ-
ภาพสูงสุด ซึ ่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมในดานราคา 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของยาและเวชภัณฑดวย 

3.3 การจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
เน่ืองจากอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยเปนหน่ึงในปจจัย

สำคัญในการใหบริการแกผูปวยอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน การดำเนินการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมือแพทยของบริษัท
และโรงพยาบาลในเครือ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการการแพทย
เพ่ือการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยของโรงพยาบาล
ในเครือ โดยคณะกรรมการการแพทยดังกลาวจะพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงความจำเปนและคุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณน้ันๆ 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมโรงพยาบาล ในการจัด
หาอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย บริษัทจะส่ังซ้ือผานผูแทน
จำหนายในประเทศ โดยทำสัญญาซ้ือขายกับทางบริษัทผูแทนจำหนาย 
ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขายที่แนนอนในสกุลเงินบาทไทย และมี
ขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการหลังการขายอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ สำหรับโรงพยาบาลในเครือขายของบริษัท เพื่อให
การรักษาผูปวยเปนการรักษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ บริษัท
ไดดำเนินการเพื่อใหโรงพยาบาลในเครือ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่
อยูในเขตภูมิภาคตางๆ มีอุปกรณการแพทยที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การใหบริการ ซึ่งอุปกรณทางการแพทยพื้นฐานที่สำคัญดังกลาว 
ไดแก เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และ Cath Lab โดยนอกจาก
จะเปนการใหบริการโดยตรงแกผูรับบริการที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในเครือขายของบริษัทแลว ยังเปนประโยชนสำหรับ
สถานพยาบาล หรือคลินิกใกลเคียงท่ีสามารถเขามาใชบริการ รวมท้ัง
สามารถรับการสงตอผูปวย (Referral Patient) จากสถานพยาบาล
หรือคลินิกอื่น

65





ดวยความมุงมั�นพัฒนาสูความเปนเลิศทั�งดานการแพทยและการบร�การ เพ��อความเติบโตที่ยั�งยืน 
ของกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเคร�อ โดยการบร�การ เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน
ทางอากาศ ดวยการสงแพทยผูเช�่ยวชาญ อุปกรณชวยช�ว�ตทางการแพทยที่ทันสมัย ไปพรอมกับ
เฮลิคอปเตอร-Sky ICU  ที่พรอมปฏิบัติงานตลอด24 ชั�วโมง เพ��อชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวย
ฉุกเฉินมารักษาตอยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงไดอยางรวดเร�ว

Sky ICU จ�งเปนอีกกลไกลสำคัญท่ีสงเสร�มการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในเคร�อขายท่ีเปน Center 
of Excellence (CoE) ไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะศูนยการรักษาที่มีความรวดเร�วและขอจำกัด
ดานเวลาเปนปจจัยสำคัญตอการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน เชน ศูนยโรคหัวใจ ศูนยสมองและศูนย
อุบัติเหตุ เปนตน และทำใหมีการเช�อ่มโยงระหวาง CoE ดวยกันมากข�น้และเร�วข�น้ อันเปน synergy 
เสร�มสงผลลัพธที่เปนเลิศดานการรักษาผูปวยไดอยางกวางขวาง 

เคร�อ BDMS เปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนท่ีเปดมิติการบร�การดวย เฮลิคอปเตอร Sky ICU ซ�ง่ประกอบ
ดวย เฮลิคอปเตอร BHS1 (รุน EC145) และ เฮลิคอปเตอรBHS2 (รุน H145) พรอมทีมแพทย
ผูเช�ย่วชาญสำหรับการบร�การการแพทยฉุกเฉินดวยเฮลิคอปเตอร หร�อ HEMS (Helicopter Emer-
gency Medical Service) อยางเต็มรูปแบบ  รวมทั�งไดเตร�ยมการขยายการบร�การ Sky ICU โดย
ใชเคร�่องบิน ATR เพ��อเสร�มศักยภาพในการรักษาและเคลื่อนยายผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ�งข�้น

SKY ICU
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1. คณะกรรมการบร�ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
คณะกรรมการ

บร�ษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

สรรหาฯ
คณะกรรมการ

บร�หาร

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล(1)

3. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ(1)

4. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

5. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร(1)

6. นายประดิษฐ ทีฆกุล(1)

7. ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม คชินทร

8. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

9. นายศรีภพ สารสาส  

10. นายธงชัย จิรอลงกรณ

11. นายสมบัติ อุทัยสาง

12 แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ(1)

13 นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

14. นายอัฐ ทองแตง(2)

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

12/13

9/13

13/13

13/13

12/13

13/13

13/13

10/13

8/9

9/9

9/9

9/9

1/1

1/1

1/1

1/1

12/12

12/12

12/12

11/12

11/12

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ/

กรรมการบริหาร/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานคณะผูบริหารและ

กรรมการผูอำนวยการใหญ/

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม 

หมายเหตุ
(1) นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล นายแพทยชาตรี ดวงเนตร และนายประดิษฐ ทีฆกุล กรรมการสองในส่ีทานลงลายมือ

ชื่อรวมกันและประทับตราบริษัทเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือ นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล นายแพทยชาตรี ดวงเนตร นายประดิษฐ ทีฆกุล และ
แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการสองในสี่ทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัทเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

(2) นายอัฐ ทองแตง ไดรับแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุนประจำป 2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 และเร่ิมเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทต้ังแตการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เปนตนไป

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระในบริษัทยอย
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2. นายสมบัติ อุทัยสาง

3. ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม คชินทร

ดำรงตำแหนง กรรมการอิสระ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
ดำรงตำแหนง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)  
ดำรงตำแหนง กรรมการอิสระ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความสามารถใหเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และ พรบ. บริษัท
มหาชน หรือกฎที่เกี่ยวของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ

ประจำป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน 
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปตามเปาหมายและ

แผนงานที่กำหนดไว
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน และประสาน

งานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม

สม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
7. ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน

7.1 รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวใน พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการ
ถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7.2 กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปดเผย
ขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
7.3 รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ท้ังน้ี เพ่ือเปนการแสดงความโปรงใส จึงใหมีการรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยงานในดานการกำกับดูแลกิจการ รวมท้ังทำหนาท่ีในดานการตรวจสอบ
ศึกษาและกลั่นกรองงาน โดยปจจุบันคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท มีจำนวน 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปน
กรรมการอิสระทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งมีกรรมการสวนใหญเปนกรรมการอิสระ และคณะกรรมการ
บริหาร รายละเอียดโครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยปรากฏ
ภายใตหัวขอ “การกำกับดูแลกิจการ”

2. ผูบร�หาร

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระในระหวางป 2559

รายช�่อ จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม คณะกรรมการบร�ษัทวันที่ครบวาระตำแหนง

1. นายวิชัย ทองแตง  

2. นางพรศิริ มโนหาญ

4/4

3/4

21 เมษายน 2559

21 เมษายน 2559

กรรมการ

กรรมการอิสระ

รายช�่อผูบร�หาร ตำแหนง

1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

2. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร

3. นางนฤมล นอยอ่ำ

4. นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

5. นายแพทยกฤตวิทย เลิศอุตสาหกูล

ประธานคณะผูบริหาร และกรรมการผูอำนวยการใหญ 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – การแพทย 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

ประธานฝายแพทย

ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง

70



ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร  
1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด
2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

(แลวแตกรณี) ภายใตขอบเขตอำนาจหนาท่ีและระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการท่ีไดรับการอนุมัติไว ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชนของบริษัท เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของอยางเปนธรรม  

3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติและใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว

4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณที่
มีการปฏิบัติที่ฝาฝนระเบียบ กฎเกณฑ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

5. รายงานขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)
เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พรอมท้ังรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญดังกลาวตอคณะ
กรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)  

6. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวในพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือ
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัท เพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

7. พิจารณากล่ันกรองเร่ืองท่ีจะตองนำเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี)
รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแกไขปญหาของบริษัท   

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)   
ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ในการดำเนินงานขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือ
จำหนายไป ซ่ึงทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 4 ลำดับแรก ในรอบป

หมายเหตุ เปนจำนวนหุนเปรียบเทียบ ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 30 มกราคม 2560 และ 29 มกราคม 2559 เพื่อการจัดทำรายงานประจำป 2559 และ
รายงานประจำป 2558 ตามลำดับ

รายช�่อ เปลี่ยนแปลง 
 จำนวนหุนที่ถือ  

 ณ วันที่ 29 ม.ค. 2559
 จำนวนหุนที่ถือ  

 ณ วันที่ 30 ม.ค. 2560

1. ศาสตราจารยนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ และคูสมรส
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล และคูสมรส
3. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
5. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
6. นายประดิษฐ ทีฆกุล
7. ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม คชินทร
8. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 
9. นายศรีภพ สารสาส

10. นายธงชัย จิรอลงกรณ
11. นายสมบัติ อุทัยสาง
12. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
13. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
14. นายอัฐ ทองแตง
15. นางนฤมล นอยอ่ำ
16. นายแพทยตฤณ จารุมิลินท และคูสมรส
17. นายแพทยกฤตวิทย เลิศอุตสาหกูล และคูสมรส

0
0

151,361,200
0

1,000,000
1,800,000

0
0
0
0

50,000
3,798,300

0
(27,484,400)

1,000,000
0

30,000

3,818,710
50,060,490

2,720,539,040
15,651,270
3,000,000

14,200,000
0
0
0

11,373,360
150,000

519,705,980
0

374,758,695
3,500,000

22,400
1,264,680

3,818,710
50,060,490

2,871,900,240
15,651,270
4,000,000

16,000,000
0
0
0

11,373,360
200,000

523,504,280
0

347,274,295
4,500,000

22,400
1,294,680
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3. เลขานุการบร�ษัท
เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง นางสาวเกษรา วงศเกตุ ผูชวยกรรมการ

ผูอำนวยการใหญ ทำหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมท้ังมีหนาท่ี

ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบาย
การเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท     

2. ทำหนาที่ประสานงานและติดตามใหบริษัทฯ/คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติ
ที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบริหารไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและ
กรรมการชุดยอย

4. ใหขอมูลที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบันและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
5. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอกำหนดกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ/ผูบริหารควรรับทราบ   
6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

และผูถือหุน รายงานประจำป รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย

ประวัติการศึกษาและขอมูลการอบรมของเลขานุการบริษัท

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและ
ประวัติการฝกอบรม

ประสบการณ

การดำรงตำแหนงในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ และเลขานุการบริษัท

• Directors Certification Program รุนที่ 166/2555, Thai Institute of Directors Association • Anti-Corruption : The 
Practical Guide รุนที่ 28/2559 • Role of the Nomination and Governance Committee รุนที่ 5/2556, Thai Institute 
of Directors Association • Role of the Compensation Committee รุนที่ 16/2556, Thai Institute of Directors 
Association • Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
เงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) • ผูจัดการสวนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ • ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท บีอีซี เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) • ผูชวยผูจัดการสวนสินเชื่อ บริษทเงินทุน
หลักทรัพยนวธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ไมมี

1. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จำกัด 3. กรรมการ
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด 4. กรรมการบริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด 5. กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 8. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 9. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค 
จำกัด 11. กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 12. กรรมการบริษัท การแพทยสยาม จำกัด 13. กรรมการบริษัท 
ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด 15. กรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
16. กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 17. กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 18. กรรมการ
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด 19. กรรมการ Phnompenh Medical Services Co., Ltd.
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4. คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร  
4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย        

หมายเหตุ (1) ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมท่ีครบวาระ ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559
และเริ่มเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 4/2559 เปนตนไป

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
บำเหน็จ

กรรมการ รวม
คณะกรรมการ

บร�ษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

สรรหาฯ
คณะกรรมการ

บร�หาร

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

3. นายแพทยปราเสริฐ

ปราสาททองโอสถ

4. ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยสันตศิริ ศรมณี

5. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร

6. นายประดิษฐ ทีฆกุล

7. ศาสตราจารยคลินิก

นายแพทยอุดม คชินทร

8. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

9. นายศรีภพ สารสาส  

10. นายธงชัย จิรอลงกรณ

11. นายสมบัติ อุทัยสาง

12. แพทยหญิงปรมาภรณ

ปราสาททองโอสถ

13. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

14. นายอัฐ ทองแตง(1)

                               รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น

915,000

610,000

610,000

610,000

610,000

610,000

430,000

610,000

610,000

560,000

610,000

610,000

460,000

400,000

8,255,000

885,000

 

 

 

 

590,000

 

 

 

590,000

 

2,065,000

40,000

 

60,000

 

 

 

40,000

40,000

 

 

 

 

 

180,000

690,000

1,035,000

 

690,000

630,000

 

 

 

630,000

 

 

 

 

3,675,000

7,098,880

5,462,580

5,767,580

5,677,580

5,422,580

5,362,580

4,552,580

4,772,580

5,362,580

5,312,580

4,732,580

4,732,580

3,311,848

400,000

67,969,108

6,183,880

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

4,122,580

2,261,848

53,794,108

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ/

กรรมการบริหาร/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานคณะผูบริหารและ

กรรมการผูอำนวยการใหญ/

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

คาเบี้ยประชุม

(หนวย : บาท)
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คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยที่ครบวาระ/ลาออกระหวางงวด   

หมายเหตุ (*) เปนบำเหน็จกรรมการท่ีไดรับการจัดสรรเม่ือเดือนเมษายน 2559 ตามสัดสวนระยะเวลาการดำรงตำแหนง (17 เมษายน 2558-30 กันยายน 2558)
โดยเปนการแบงจัดสรรรกับ นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ (1 ตุลาคม 2558 - 21 เมษายน 2559) ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ แทน
ดร.วิรไท สันติประภพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
บำเหน็จ

กรรมการ รวม
คณะกรรมการ

บร�ษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

สรรหาฯ
คณะกรรมการ

บร�หาร

1. นายวิชัย ทองแตง (ครบวาระ)

2. นางพรศิริ มโนหาญ (ครบวาระ)

3. ดร.วิรไท สันติประภพ (ลาออก)

               รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น

160,000

120,000

 

280,000

4,282,580

4,242,580

1,860,732

10,385,892

4,122,580

4,122,580

 1,860,732*

10,105,892

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

วันที่ครบวาระ/
วันที่ลาออก

21 เมษายน 2559

21 เมษายน 2559

30 กันยายน 2558

คาเบี้ยประชุม

(หนวย : บาท)

คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดรับจากบริษัทยอย

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2559 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร 4 ลำดับแรก ในรูปของเงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุมเปนเงินรวม 123.66

ลานบาท    
นอกจากน้ีบริษัทไดจัดใหมีกองทุนสำรองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารดังกลาว โดยอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพดังกลาวเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยในป 2559 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบริหาร
4 ลำดับแรกดังกลาว เปนเงินรวม 3.87 ลานบาท

4.2 คาตอบแทนอื่น
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ที่ไดรับอนุมัติจาก

ผูถือหุนแลว เนื่องจากบริษัทเปนกิจการที่ใหบริการดานการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการจึงไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบ
ของบริษัทที่ไดกำหนดไว  

ผูบริหาร นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของรถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือ ผูบริหารของบริษัทจะไดรับสวัสดิการรักษา
พยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท 

รายช�่อกรรมการอิสระของบร�ษัท
ที่ดำรงตำแหนงในบร�ษัทยอย ตำแหนง

บำเหน็จ
กรรมการ รวม

กรรมการ
บร�ษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยสันตศิริ ศรมณี 

2. นายสมบัติ อุทัยสาง  

3. ศาสตราจารยคลินิก

นายแพทยอุดม คชินทร

196,850

  210,000

1,150,000

60,000

70,000

150,000

 136,850

80,000

1,000,000

กรรมการอิสระบริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

คาเบี้ยประชุม

(หนวย : บาท)
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5. บุคลากร  
จำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงาน จำนวนรวม 36,989 คน และแพทย อีกจำนวน 11,476 คน โดยมี

รายละเอียดดังนี้คือ   

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสู

เปาหมายได จึงกำหนดใหมีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแตละปไวอยางชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไวหลายระดับ ไดแก

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม
เพ่ือเปนการแนะนำองคกร และชวยใหผูเขารวมงานใหมเขาใจในวัฒนธรรมองคกร โครงสรางการบริหารและการจัดการ ผานการเรียนรู

รวมกับกลุมผูบริหารและพนักงานปจจุบัน ท้ังน้ี เพ่ือใหพนักงานมีความรูและความเขาใจในหนาท่ีรับผิดชอบเบ้ืองตน ซ่ึงจะชวยพัฒนาและ
ดึงศักยภาพสวนตัวใหพรอมสำหรับการทำงานในองคกรตอไป

2. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) 
ไดกำหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑการเล่ือนตำแหนง/ปรับระดับตำแหนง (Promotion

Path) ที่ชัดเจนใหกับพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝกอบรมทางการบริหาร สำหรับกลุมที่จะขึ้นดำรงตำแหนงทางการบริหาร
ในแตละระดับไว และในการจัดเตรียมพนักงานเพื่อกาวสูการเปนผูบริหารและเติบโตทางสายอาชีพ  

3. การฝกอบรมและพัฒนาความสามารถพนักงาน (Training and Development) 
บริษัทมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหมีความชำนาญและความสามารถเฉพาะดาน โดยเปนการพัฒนาเพื่อสรางทักษะหลากหลาย (Multi-

skilled) โดยใชเทคโนโลยีมากข้ึน ผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงาน จะมีบทบาทรวมกันมากข้ึนในการกำหนดเน้ือหาและวิธีการฝกอบรม
ที่เหมาะสมกับพนักงานแตละคน ผูบริหารและหัวหนางานมีบทบาทในการเปนผูสอนแนะ (coaching) พรอมกับการสงเสริมใหพนักงาน
เรียนรูดวยตนเอง ทั้งนี้ แผนและการฝกอบรมบุคลากรจะจัดทำใหสอดคลองกับคานิยมหลักขององคกร (BDMS Values) และสมรรถนะ
ภาวะผูนำ (Leadership Competencies) นอกจากนี้ ในป 2559 บริษัทยังกำหนดใหพัฒนาพนักงานตามกลยุทธมุงสูศูนยแหงความเปน
เลิศทางดานการบริการทางการแพทย (Center of Excellence: CoE) 

1) กลยุทธดานคานิยมหลักขององคกร (BDMS Values) ซึ่งประกอบดวย
- B = Beyond Excellence (เหนือกวาความเปนเลิศ) มุงผลสำเร็จและยกมาตรฐานการใหบริการทางสุขภาพ โดยไมเพียงจะใหบริการ
ที่ไดมาตรฐาน แตตองใหเหนือกวามาตรฐาน 

- D = Deep Empathy (สรางใหเกิดความเขาใจ) ปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยการใหเกียรติ ใหความเคารพ และความเห็นอกเห็นใจ
โดยชวยเหลือผูอื่นดวยการพิจารณาถึงความรูสึก ภูมิหลัง และทัศนคติของผูที่เราใหบริการ

หมายเหตุ แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

ประเภท รวม
พนักงานชั�วคราว/
แพทยที่ปร�กษา 

พนักงานประจำ/
แพทยประจำ (full time)

พยาบาล

พนักงานทั่วไป

รวมพนักงานทั้งสิ้น

10,498

26,491

36,989

2,622

3,658

6,280

7,876

22,833

30,709

แพทย 11,4768,8092,553

(หนวย : คน)
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- M = Moral Commitment (จรรยาบรรณธำรงไว) ลูกคาควรไดรับสินคาและบริการดานสุขภาพอยางมืออาชีพ อยางมีจริยธรรม
และไดมาตรฐานดานความปลอดภัย ดวยการปฏิบัติตามปรัชญา จรรยาบรรณ และซื่อตรงตอวิชาชีพ

- S = Service with Thai Hospitality (คงเอกลักษณไทยดวยหัวใจบริการ) ดูแลเอาใจใสลูกคาดวยความรัก โดยการใหลูกคาไดรับ
ประสบการณการใหบริการอยางอบอุนแบบไทยๆ ลูกคาจะกลับมาใชสินคาและบริการอีก  

กลยุทธดาน B = Beyond Excellence (เหนือกวาความเปนเลิศ) บริษัทฯ จัดใหความรูกับผูบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล
และบริษัทในเครือขายเกี่ยวกับการบริหารคาใชจายบุคลากร หลักสูตร Full-time Equivalent Management (FTE) เพื่อใหการ
คำนวณและการวางแผนอัตรากำลังที่ใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการใหบริการลูกคามี
ประสิทธิภาพดวย

บริษัทจัดการฝกอบรมโดยใชกลยุทธ D = Deep Empathy (สรางใหเกิดความเขาใจ) ควบคูไปกับกลยุทธ S = Service with Thai
Hospitality (คงเอกลักษณไทยดวยหัวใจบริการ) โดยจัดหลักสูตร “Empathy Communication” เพื่อใหการสื่อสารทั้งองคกรเปน
ไปดวยความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น และจัดหลักสูตรเกี่ยวกับ Language Culture เพื่อใหพนักงานสามารถใหบริการลูกคาได
อยางเขาใจผานการเรียนรูดานภาษาตางๆ และวัฒนธรรมของลูกคาชาติตางๆ 

สำหรับกลยุทธ M = Moral Commitment (จรรยาบรรณธำรงไว) บริษัทจัดหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับธรรมาภิบาลของ
องคกรวาดวยการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ไดเคยแถลงไวตอคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) เชน หลักสูตร
“จริยธรรมของผูนำ” (Ethical Leadership Program) สำหรับผูบริหารในโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ เพ่ือสรางความตระหนักถึง
บทบาทในฐานะผูนำองคกรในการจัดใหมีระบบปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมท้ังสรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานและเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับบุคลากร และใหความรูกับพนักงานทุกโรงพยาบาลและบริษัทในเครือของ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เรื่อง “Employee
Policies” และทำการประเมินการรับรูของผูบริหารและพนักงาน ซึ่งประกอบดวย 4 นโยบายหลักที่สำคัญ ไดแก
1. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Fraud Prevention and Anti-Corruption Policy) เพื่อไมใหกระทำหรือ

สนับสนุนการกระทำในการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบในรูปแบบตางๆ 
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Policy and Guidelines on Human Rights) เพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญตอ

ความเคารพในสิทธิมนุษยชน และมีสวนรวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงาน
3. นโยบายเรื่องการใชขอมูลภายใน (Supervision of Inside Information Usage Policy) เพื่อปองกันการทำรายการที่อาจกอให

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงเพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทฯ เปนองคกรที่นาเชื่อถือ และมีความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน

4. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ (Policy on Non-Infringement of intellectual Property Rights
and Copyrights) เพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ เชน กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมาย
การคา, กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร, กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2) กลยุทธดานสมรรถนะภาวะผูนำ (Leadership Competencies) ประกอบดวย 
- Drive with Strategy (กลยุทธรวมผลักดัน) กำหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนในอนาคตและแนวทางการปฏิบัติที่จะไปใหถึงจุดหมายนั้น
- Lead with Passion (สรางสรรคบันดาลใจ) ภาวะผูนำสามารถสรางแรงบันดาลใจที่จะกอใหเกิดการทำงานอยางทุมเท
- Persuade with Partnership (มุงขยายสายสัมพันธ) เปดใหเพื่อนรวมธุรกิจเขามาสรางความสัมพันธและไวเนื้อเชื่อใจกัน อันจะ
นำมาซึ่งโอกาสและประโยชนรวมกัน

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานภาวะผูนำใหกับผูบริหารระดับผูจัดการฝายและหัวหนาแผนก บริษัทฯ ไดรวมกับคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตร “Mini-MBA in Healthcare” ฝกอบรม 120 ชั่วโมง โดยเปนหลักสูตรที่มุงเนน
องคความรูดานการบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการองคกรบริการดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาความรูและศักยภาพในเร่ืองภาวะผูนำและ
ทักษะการบริหารงานโรงพยาบาลและธุรกิจบริการดานสุขภาพ
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3) กลยุทธมุงสูศูนยแหงความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย (Center of Excellence: CoE) 
บริษัทฯ จัดใหความรูเร่ืองเทคนิคการโคชผูบริหาร หลักสูตร “Leader as Coach” และ “Manager as Coach” เพ่ือดึงศักยภาพ

ของบุคลากรนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร

นอกจากนี้ ในปลายป 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ประชาชนชาวไทยอยูในความเศราเสียใจและนอมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัทจึงงดจัดงานรื่นเริงตางๆ ในชวงปลายป โดยจัดกิจกรรมในเชิงสรางสรรคในรูปแบบจิตอาสาของ
พนักงาน ไดแก 

- โครงการ “ครูใตหัวใจโคช” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
- โครงการ “3D Flower จิตอาสา” เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิเวชดุสิตฯ โดยนำเงินรายไดจากการจำหนายงานฝมือประดิษฐ
จิตอาสามามอบใหกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ 

- โครงการ “3D Flower จิตอาสา” เพื่อหารายไดสมทบทุนมูลนิธิปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยการจำหนายงานฝมือ
“3D Flower” 

- โครงการ “Move your fat off” เพ่ือรณรงคและสงเสริมใหพนักงานดูแลสุขภาพอยางตอเน่ือง ปองกันและความเส่ียงตอการเจ็บปวย
เชน การใหความรูดานอาหารโดยนักโภชนากร, กิจกรรมการเตน Zumba Dance, Aerobic, Body Combat, Pilates และ Yoga

- โครงการ “เติมฝน ปนย้ิม อ่ิมบุญ” โดยพนักงานจัดกิจกรรมเดินทางไปซอมกำแพงร้ัว สรางหองพยาบาล เสริมความรูดานสุขอนามัย
ใหกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบานทาลาว จังหวัดเพชรบุรี

- โครงการ “สานพลังสูมิติใหม สรางงาน สรางอาชีพคนพิการ” เพื่อพัฒนาชีวิตคนพิการ โดยพนักงานจัดสอนใหความรูดานสุขภาพ
กับคนพิการ สงเสริมใหอาชีพกับคนพิการโดยการจัดกิจกรรมนวดโดยคนพิการทางสายตาท่ีโรงพยาบาล และสรางการมีสวนรวมเพ่ือ
การเติบโตที่ยั่งยืนโดยการแบงปนเรื่องราวโครงการนี้ใหกับองคกรตางๆ ไดทำดีเพื่อสังคม

- โครงการ “ปรับปรุงหองพยาบาลของโรงเรียนในเขตภาคกลาง” 2 แหงในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดสิงหบุรี โดยพนักงานรวมกันจัด
ทำสื่อการสอนเพื่อสรางสุขภาพแบบองครวม พรอมแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมทั้งการใชเวชภัณฑยา

- โครงการ “White Day เพื่อที่ทำงานนาอยู” เพื่อใหพนักงานรวมมือรวมใจกันทำความสะอาดและจัดระเบียบ ทั้งโตะทำงานสวนตัว
และบริเวณสถานที่ทำงาน

ขอมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในชวงป 2557-2559 

ขอพิพาทดานแรงงานในชวง 3 ปที่ผานมา
อดีตผูบริหารของบริษัทสองทานไดเปนโจทกฟองรองบริษัทตอศาลแรงงานกลางในคดีเลิกจางไมเปนธรรม ในป 2556 ศาลมีคำพิพากษา

ใหบริษัทตองชำระเงินใหแกโจทกเปนจำนวนเงินรวม 55.73 ลานบาท  

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน ซ่ึงประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เปนเงินรวม 16,255.8 ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจายในสวนของบริษัท จำนวน
3,251.5 ลานบาท และบริษัทยอย จำนวน 12,974.3 ลานบาท

รายละเอียด 255725582559

จำนวนพนักงานที่เขาอบรมในแตละป (คน)

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมในแตละป (ชั่วโมง)

8,819

458,742

8,325

568,960

9,330

588,890
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1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,786,871.40 บาท และทุนชำระแลวจำนวน 1,549,095,654 บาท

แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,490,956,540 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท  

(2) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพโดยมีขอกำหนดและเงื่อนไขหลักของหุนกูแปลงสภาพซึ่งจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ภายใตช่ือ “Zero Coupon THB 10.0 billion USD Settled Convertible Bonds due 2019” รายละเอียด
ดังนี้ 

ประเภทหุนกูแปลงสภาพ

อายุของหุนกูแปลงสภาพ

มูลคารวม

สกุลเงิน  

วันครบกำหนดไถถอน

สิทธิในการไถถอนกอนครบกำหนดของผูถือหุนกูแปลงสภาพ

สิทธิในการไถถอนกอนครบกำหนดของบริษัทฯ

อัตราดอกเบี้ย

มูลคาเมื่อครบกำหนดไถถอน

ราคาแปลงสภาพ

มูลคาคงเหลือของหุนกูแปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุนกูแปลงสภาพประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน

5 ป นับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ

10,000 ลานบาท

บาท (THB-Denominate, USD-Settled)

18 กันยายน 2562

สามารถไถถอน ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่มูลคารอยละ

106.152 ของมูลคาเงินตน

สามารถไถถอนไดหลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุน

ของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 130 ของราคาไถถอน

ตามที่ระบุในขอกำหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ หารดวยอัตรา

แปลงสภาพ ณ ขณะนั้น

ไมมีดอกเบี้ย

รอยละ 110.462 ของมูลคาเงินตนของหุนกูแปลงสภาพ

21.045 บาท ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท

10,000 ลานบาท
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ขอมูลหลักทรัพย
และผูถือหุน



ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

2. โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 สรุปไดดังนี้ 
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10

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถและคูสมรส

 รวม

นายอัฐ ทองแตง

นายอิทธิ ทองแตง และคูสมรส

นางสาววิอร ทองแตง

นายอติคุณ ทองแตง

นายวิชัย ทองแตง และคูสมรส

 รวม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1)

บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด (2)

 รวม

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

นายแพทยจิโรจน สุชาโต และคูสมรส

นายจณัตว สุชาโต

นางณสุดา ดานชัยวิจิตร

นางรณิษฐา ทองดี และคูสมรส

 รวม

สำนักงานประกันสังคม

นางสาวนภมาศ ลัดพลี

แพทยหญิงอตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

นายแพทยปรเมษฐ ลัดพลี

 รวม

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุลและคูสมรส

นายจุลเวช ยศสุนทรากุล

นายจุลวัชร ยศสุนทรากุล

เรืออากาศโทหญิงมาริน จันทรใส

 รวม

                           รวมทั้งหมด

18.54

3.38

0.98

0.24

0.21

23.35

2.24

2.19

1.64

1.28

1.06

8.41

6.51

1.32

7.83

6.12

3.72

3.12

2.55

0.03

0.04

0.06

2.67

2.43

1.02

0.85

0.46

2.32

0.32

0.77

0.39

0.39

1.87

61.85

2,871,900,240

523,504,280

152,548,500

36,700,000

32,326,660

3,616,979,680

347,274,295

339,803,444

253,475,494

198,909,604

163,507,053

1,302,969,890

1,008,418,690

205,000,000

1,213,418,690

948,283,830

576,396,286

482,977,491

394,513,090

4,051,460

6,280,000

8,886,930

413,731,480

376,203,900

158,190,900

131,253,020

70,644,350

360,088,270

50,060,490

120,000,000

60,000,000

60,000,000

290,060,490

9,581,110,007

ลำดับที่ รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก จำนวนหุน สัดสวนถือหุน (รอยละ)

79



หมายเหตุ :
(1) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามขอมูลปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันท่ี 9 กันยายน 2559
ประกอบดวย 

(2) บริษัท บางกอกแอรเวยส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุนโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รอยละ 99.99
(3) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ประกอบดวย

3. หลักทรัพยอื่น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุนกูท่ียังไมครบกำหนดไถถอน รวม 7 ชุด ซ่ึงไดจดทะเบียนและซ้ือขายไดในสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) ดังนี้
• หุนกูของบริษัท BDMS228A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2555 
• หุนกูของบริษัท BDMS228B ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2555 
• หุนกูของบริษัท BDMS233A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2556   
• หุนกูของบริษัท BDMS205A และ BDMS235A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
• หุนกูของบริษัท BDMS256A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2558
• หุนกูของบริษัท BDMS266A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2559

1

2

3

4

5

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และภรรยา

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                  รวม

24.94

12.62

10.62

8.18

5.00

61.36

523,642,700

265,088,100

223,027,500

171,799,400

105,000,000

1,288,557,700

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล จำนวนหุน สัดสวนถือหุน (รอยละ)

1

2

3

4

5

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล จำนวนหุน สัดสวนถือหุน (รอยละ)

บริษัท วิริยะพร็อพเพอรตี้ จำกัด 

ครอบครัววิริยะพันธุ

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

นางอรพรรณ พงศพิพัฒน และครอบครัว

นางสุวพร ทองธิว และครอบครัว

                  รวม

40.00

32.83

10.00

8.21

8.21

99.25

 8,000,000

6,566,666

2,000,000

1,641,668

1,641,666

19,850,000
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ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หุนกูไมมีประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู

500,000,000 บาท

500,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

6 สิงหาคม 2555

6 สิงหาคม 2565

รอยละ 4.50 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 6 กุมภาพันธ และ 6 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

500,000 หนวย

500,000,000 บาท

(2) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถถอนป 2565 (BDMS228B) 

โดยสาระสำคัญของหุนกูทั้ง 7 ชุด มีดังตอไปนี้
(1) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถถอนป 2565 (BDMS228A)

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หุนกูไมมีประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู

100,000,000 บาท

100,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 สิงหาคม 2555

8 สิงหาคม 2565

รอยละ 4.50 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

100,000 หนวย

100,000,000 บาท

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

4,000,000,000 บาท

4,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

14 มีนาคม 2556

14 มีนาคม 2566

รอยละ 4.63 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มีนาคม และ 14 กันยายน ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

4,000,000 หนวย

4,000,000,000 บาท 

AA-

(3) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถถอนป 2566 (BDMS233A)

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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(4) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป 2563 (BDMS205A) 

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

7 ป นับจากวันออกหุนกู

2,000,000,000 บาท

2,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

10 พฤษภาคม 2556

10 พฤษภาคม 2563

รอยละ 4.19 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2,000,000 หนวย

2,000,000,000 บาท

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

1,000,000,000 บาท

1,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

10 พฤษภาคม 2556

10 พฤษภาคม 2566

รอยละ 4.39 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1,000,000 หนวย

1,000,000,000 บาท 

(5) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป 2566 BDMS235A) 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

3,000,000,000 บาท

3,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

24 มิถุนายน 2559

24 มิถุนายน 2569

รอยละ 2.99 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3,000,000 หนวย

3,000,000,000 บาท 

AA-

(7) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (BDMS266A)  

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

(6) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถถอนป 2568 (BDMS256A)  

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

2,000,000,000 บาท

2,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

25 มิถุนายน 2558

25 มิถุนายน 2568

รอยละ 3.95 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2,000,000 หนวย

2,000,000,000 บาท 

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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เหตุการณภายหลังงบการเงิน
เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ ไดออกเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม อีก 3 ชุด เปนจำนวนรวมท้ังส้ิน 7,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียด

ดังนี้
(1) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 (BDMS202A)  

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

3 ป นับจากวันออกหุนกู

3,000,000,000 บาท

3,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 กุมภาพันธ 2560

8 กุมภาพันธ 2563

รอยละ 2.41 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

5 ป นับจากวันออกหุนกู

2,500,000,000 บาท

2,500,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 กุมภาพันธ 2560

8 กุมภาพันธ 2565

รอยละ 2.97 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

AA-

(2) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (BDMS222A)  

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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(3) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 (BDMS242A)  

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

7 ป นับจากวันออกหุนกู

1,500,000,000 บาท

1,500,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 กุมภาพันธ 2560

8 กุมภาพันธ 2567

รอยละ 3.46 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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4.2 นโยบายการจายเงินปนผลสำหรับบริษัทยอย
กรณีท่ีเปนบริษัทยอยท่ีมิไดเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอยดังกลาวจัดสรร

เงินกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นจึงมี
นโยบายใหจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สำหรับบริษัทยอยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกำหนดนโยบายจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปนผลโดยคณะกรรมการของแตละบริษัทและเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยแตละบริษัท
ที่ไดประกาศไวตอนักลงทุน    

4. นโยบายการจายเง�นปนผล
4.1 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทไดกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางเปนรูปธรรม ต้ังแตการประชุมผูถือหุนประจำป 2552 เปนตนไป โดยมีนโยบายจะจาย

เงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและความตองการใช
เงินทุนของบริษัทในแตละป โดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งสามารถอนุมัติจายไดโดย
คณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคลองเพียงพอ

ทั้งนี้ ประวัติการจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้คือ  

หมายเหตุ : (1) เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 บริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญ จากเดิมหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท ตามมติ

ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดำเนินงานงวด

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

0.52

0.29

0.26

0.10

50%

88%

04/05/59

การจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2557(1) 2559(2)
(ม.ค.-มิ.ย.)255625552554

อัตรากำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบการเงินรวม)

อัตรากำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (บาท/หุน)

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน/กำไรสุทธิตอหุน (%)  

- งบการเงินรวม

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ประกาศจายเงินปนผล

0.26

0.28

0.10

0.10

38%

36%

30/09/59

2558

0.48

0.21

0.23

0.10

48%

109%

06/05/58

4.05

2.45

2.00

1.00

49%

82%

02/05/57

5.14

1.73

1.80

1.00

35%

104%

03/05/56

3.00

1.57

1.10

1.00

37%

70%

04/05/55
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ปจจัยเสี่ยง

1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธันวาคม 2559) คาดวาเศรษฐกิจ

ไทยจะขยายตัวได 3.2% ในป 2560 โดยแรงขับเคล่ือนหลักของการ
ขยายตัวในป 2560 น้ันมาจาก การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวสูง
ข้ึนจากรายไดเกษตรกรท่ีปรับดีข้ึน และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ประกอบกับการสงออกที่ฟนตัวดีขึ้น ปจจัยดังกลาว
ชวยชดเชยการทองเที่ยวที่ชะลอลงจากการปราบปรามทัวรผิด
กฎหมายและบรรยากาศการทองเที่ยวในชวงไวอาลัย ทั้งนี้ปจจัย
เสี่ยงหลักยังคงมาจากเศรษฐกิจโลกที่อาจฟนตัวชากวาคาดและ
ความไมแนนอนจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

แมวาการรักษาพยาบาลจะเปนหนึ่งในปจจัยสี่ แตผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสงผลตอกำลังซื้อของผูบริโภค ผูรับบริการของโรง-
พยาบาลเอกชนอาจเลือกที่จะชะลอหรือลดการใชบริการของโรง-
พยาบาลได เชน ชะลอการเขารับการรักษา หรือการเขารับบริการ
ทางการแพทยสำหรับโรคที่ไมจำเปนตองไดรับการรักษาเรงดวน 
หรือลดชวงเวลาการพักในโรงพยาบาลใหสั้นลง ลดการใชจายคา
บริการโดยเลือกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรง- 
พยาบาลเอกชนอื่นที่อาจมีคาใชจายที่นอยกวา เปนตน อยางไรก็

ตามบริษัทไดติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด เพ่ือวิเคราะห
และประเมินความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท พรอมทั้งเตรียมความพรอมและกำหนดมาตรการสำหรับ
บริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทมีกลยุทธในการขยาย
เครือขายโรงพยาบาลตามจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพและมีความ
ตองการในการรักษาพยาบาลใหครอบคลุมทุกภูมิภาค มีการให
บริการและกลุมลูกคาท่ีหลากหลาย เปนการกระจายความเส่ียงและ
ลดผลกระทบจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นได
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2 ความเสี่ยงทางดานการดำเนินงาน 
2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบ
ตางๆ ที่ใชกับบริษัทในอนาคต 

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงตองได
รับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให
ดำเนินการสถานพยาบาล ตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยสถาน-
พยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล กฎหมายเก่ียวกับบริษัท และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว
ของ 

การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปจจุบัน หรือ
การประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนดนโย-
บายใหมที่มีแนวโนมวาจะมีความเขมงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบ
ตอการดำเนินงานของบริษัท การประกาศใชกฎหมาย หรือกฎ-
ระเบียบใหมดังกลาว รวมถึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติคุม
ครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมุง
คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และมีเปาหมาย
เพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกผูเสียหายในเวลาอันรวดเร็ว 
โดยไมตองพิสูจนความรับผิด รวมท้ังการกำหนดใหมีการจัดต้ังกอง
ทุนคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพ่ือใชจายเปน
เงินชดเชยใหแกผูเสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลที่รางพระราชบัญญัติ
กำหนด (รวมถึงบริษัทในฐานะผูประกอบกิจการสถานพยาบาล) 
มีหนาท่ีตองจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และอัตราตามท่ีคณะกรรมการคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุขกำหนด ดังนั้น บริษัทไมอาจรับรองไดวา การเปลี่ยน
แปลงกฎระเบียบตางๆ หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎ
ระเบียบใหม หรือการกำหนดนโยบายใหมท่ีเก่ียวของกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัทได
ดำเนินการ และปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพตางๆ ที่
สำคัญอาทิ มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accre-
ditation) โดยการดำเนินการและการปฏิบัติตามแนวทางภายใต
ระบบ HA กำหนดใหมีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษาผูปวย
ใหเปนไปตามมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงครอบคลุมความเส่ียงในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการใหบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล การ
ดำเนินการตางๆ ดังกลาว อาจชวยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ และสิ่งแวดลอมได    

2.2 ความเสี่ยงในดานการแขงขัน 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง นอกจาก

การแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลว 
บริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางและระดับลาง 
ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย รวมถึง
การจัดหาอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยเพ่ือขยายฐานลูกคา นอก
จากน้ียังมีการขยายการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐ เชน คลินิก
พิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลเอกชนภายใตการบริหารงานของโรง-
พยาบาลรัฐอาจสงผลตอการดึงฐานลูกคาของบริษัท 

ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแขงขัน บริษัทไดใหความสำคัญกับ เครือขายการ
สงตอผูปวยและการบริหารจัดการแบบโรงพยาบาลแมขายและ
โรงพยาบาลเครือขาย (Hub and Spoke) โดยในแตละภูมิภาค 
บริษัทมีโรงพยาบาลแมขาย (Hub Hospitals) ที่มีศักยภาพการ
รักษาพยาบาลท่ีมีความซับซอน สวนโรงพยาบาลเครือขาย (Spoke 
Hospitals) จะเปนโรงพยาบาลซ่ึงมีขนาดเล็กกวาโรงพยาบาลแมขาย 
โดยอำนวยความสะดวกและเปนทางเลือกใหแกผูรับบริการที่อยู
โดยรอบ และสงตอไปยังโรงพยาบาลแมขาย (Hub Hospitals) 
เมื่อตองการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซอน นอกจากนี้บริษัท
มีการบริหารแบบ Shared Services สำหรับหองปฏิบัติการทาง
การแพทยกลาง จัดซื้อกลาง บัญชีกลาง และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง นอกจากน้ีบริษัทยังไดมีการลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียว
เนื่องและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาล อาทิ บริษัทที่ผลิตและ
จำหนายยา น้ำเกลือและวัสดุภัณฑทางการแพทยเพ่ือสนับสนุนการ
ใหบริการแกโรงพยาบาลทั้งในและนอกเครือขาย มีการบริการที่
ครบวงจรและไดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) 

2.3 ความเส่ียงจากการท่ีไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย
หรือผูบริหารที่สำคัญไวได 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทตองพ่ึงพิงบุคลากรทางการ
แพทยที่ชำนาญการ ซึ่งไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร 
และเจาหนาที่เทคนิคตางๆ ดังนั้น การสูญเสียบุคลากรทางการ
แพทยหรือผูบริหารที่สำคัญดังกลาว หรือการไมสามารถสรรหา
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บุคลากรทดแทนที่เหมาะสม หรือมีความสามารถใกลเคียงกันอาจ
มีผลกระทบในทางลบตอบริษัท

ปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศประสบปญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทย
ตองพึ่งพาภาครัฐเปนหลัก และที่ผานมาจำนวนบุคลากรทางการ
แพทยก็ไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหบริษัทตองแขงขันกับ
ผูประกอบการรายอ่ืน เพ่ือรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทย
ท่ีมีความชำนาญ ซ่ึงอาจสงผลตอตนทุนในการดำเนินงานของบริษัท  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทปนเครือขายโรงพยาบาลขนาด
ใหญและมีการสนับสนุนงบประมาณในดานการศึกษาและวิจัยใหแก
บุคลากรทางการแพทยอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการเพ่ิมความชำนาญ
เฉพาะทาง และเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการแพทยในดานตางๆ รวมถึงการมีเทคโนโลยีทางการแพทย
ที่ทันสมัย อีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการในการกำหนดคาตอบแทนที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่นในกลุมธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ผลกระทบในดานน้ีตอบริษัทในปจจุบันน้ีจึงยัง
ไมรุนแรงมากนัก 

2.4 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง 
เน่ืองจากปจจุบันประชาชนรับทราบขอมูลในเร่ืองสิทธิของผูปวย

มากข้ึน โดยเฉพาะในป 2551 ทางภาครัฐไดออกพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 เพื่ออำนวยความสะดวกแกผู
บริโภค รวมท้ังผูปวยในการดำเนินคดีกับผูใหบริการดานการรักษา
พยาบาลเพิ่มมากขึ้น กฎหมายฉบับดังกลาวจึงอาจมีผลกระทบตอ
ผูประกอบการสถานพยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ซึ่ง
อาจทำใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการใหบริการ
ดานการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ดี บริษัทไดใหความสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพการรักษาพยาบาล การคัดกรองแพทย รวมท้ังคำนึงถึงสิทธิ
ของผูปวย ทั้งในดานการใหขอมูล การบริหารความคาดหวังของ
ผูใชบริการ การมีกระบวนการรายงานและการแกไขปญหาเมื่อมี
คำรองเรียนจากผูใชบริการ รวมไปถึงการปรับคุณภาพและมีเคร่ือง
มือช้ีวัดการใหบริการใหไดตามมาตรฐานสากลมาอยางตอเน่ืองโดย
ตลอด เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงในดานนี้ 

2.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดจากผูรับบริการชาวตางชาติ 
บริษัทมีรายไดสวนหน่ึงจากผูรับบริการชาวตางชาติ ซ่ึงรวมถึง

ผูที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในประเทศไทย หรือที่เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อเขารับการรักษาโดยเฉพาะ 
ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐ 
หรือพนักงานของบริษัทเอกชนในตางประเทศ โดยปจจัยที่ทำให
ผูรับบริการกลุมนี้เขามาใชบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
ประกอบดวยมาตรฐานและคุณภาพของการใหบริการทางการแพทย
ที่เปนที่ยอมรับไดระดับมาตรฐานสากล คาใชจายดานการรักษา
พยาบาลท่ีสมเหตุสมผล และความมีช่ือเสียงดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของไทย 

ดังน้ันบริษัทจึงมีความเส่ียงจากวิกฤตการณตางๆ ท่ีสงผลกระทบ
ตอความเชื่อมั่นในการเขารับการบริการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทย ซ่ึงบริษัทไมสามารถควบคุมได อาทิ สถานการณทางการเมือง
ภายในประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติตางๆ และการแขงขันท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณผูรับบริการชาวตางชาติ
ท่ีจะเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย บริษัทจึงไดมีนโย-
บายกระจายและลดความเส่ียงโดยการขยายเครือขายโรงพยาบาล
ตามจังหวัดตางๆ ท่ีมีศักยภาพและมีความตองการในการรักษาพยาบาล
ใหครอบคลุมทั้งประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังกระจายฐานลูกคา
ตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง 

2.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ 
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดยมีมูลคาการลงทุน (ที่อยู

ในรูปของทุนที่ชำระแลว เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และภาระค้ำ
ประกันท่ีบริษัทค้ำประกันการกูยืมของบริษัทยอยตอสถาบันการเงิน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  รวม 68.4 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน
เงินสกุลบาทประมาณ 2,371 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.2 
ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

การลงทุนในตางประเทศของบริษัท รวมถึงการถือหุนท่ีสำคัญ
ในบริษัทดังตอไปนี้ 

• Angkor Pisith Co., Ltd. บริหารโรงพยาบาล Royal Angkor 
International Hospital ในอัตรารอยละ 80.0

• Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. บริหารโรง-
พยาบาล Royal Phnom Penh Hospital ในอัตรารอยละ 
100.0

• BDMS International Medical Services Co., Ltd. ในอัตรา
รอยละ 100.0 

• N-Health Asia Pte. Ltd. ในอัตรารอยละ 100.0 โดย N-
Health Asia Pte. Ltd. ไดลงทุนใน N-Health Cambodia 
Co., Ltd. และ N-Health Myanmar ในอัตรารอยละ 100.0 
และรอยละ 60.0 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจเซ็นทรัลแลป 
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ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในตางประเทศ
ของบริษัท เชน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของรัฐบาลตาง
ประเทศที่ใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจในตางประเทศของบริษัท 
หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศดังกลาว ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือคาใชจายใน
การลงทุนหรือการดำเนินงานที่สูงกวาที่คาดการณไว อาจสงผลให
บริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดไว และอาจสงผลกระทบตอ
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 

3 ความเสี่ยงทางดานการเง�น 
3.1 ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล 

ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาลเปนความเสี่ยง
ทางการเงินที่บริษัทมี กลาวคือ การใหรักษาพยาบาลผูปวยกอน
การเรียกเก็บคารักษา กอใหเกิดความเส่ียงท่ีอาจจะไมสามารถเรียก
เก็บเงินคารักษาพยาบาลได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญดังตอไปนี้

1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีรับผิดชอบคารักษาพยาบาล
ดวยตนเอง บริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาคาใชจาย
สำหรับการรักษาพยาบาลกอนเพ่ือใหผูรับผิดชอบคาใชจาย
รับทราบงบประมาณและชำระคาบริการหรือเงินมัดจำลวงหนา 

2. บริษัทมีการแจงแผนการรักษาควบคูกับการประเมินคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นใหกับผูรับผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอด
การรักษาและใหทยอยชำระเพื่อเปนการแบงเบาภาระการ
ชำระเงินคารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อเสร็จสิ้น
การรักษา 

3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญาน้ัน 
บริษัทมีนโยบายในการใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะมี
การวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคูสัญญากอน 
พรอมท้ังทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำ
เสมอ และบริษัทมีการหยุดการใหเครดิตเพ่ิม หากวงเงินคง
คางเกินจำนวนท่ีกำหนดไว ซ่ึงนโยบายดังกลาวชวยใหบริษัท
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินได 

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ มีการประชุมอยาง
สม่ำเสมอ คณะกรรมการประกอบดวยผูบริหารฝายการเงิน และ
ฝายปฎิบัติการ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึน ทบทวนและกำหนดมาตรการปองกัน รวมท้ังหาทางออก
ท่ีเหมาะสมใหกับบริษัทและผูปวยในกรณีท่ีเกิดปญหาการชำระคา
รักษาพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงดานนี้ได 

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินสวนท่ีมี

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว (float rate) คิดเปนรอยละ 21.5 ของหน้ีสิน
ทางการเงินทั้งหมดซึ่งความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อาจสงผล
กระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทมี

นโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงการ
เขาทำสัญญาปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Swap) ซ่ึงบริษัทจะพิจารณากำหนดตามภาวะตลาด
ในขณะนั้นๆ 

3.3 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการแกผูรับบริการชาว
ตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวนผูรับบริการ
ชาวตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาลของบริษัท 
ในลักษณะเดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีผลกระทบ
ตอจำนวนผูรับบริการในประเทศ ดังน้ัน ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ของผูรับบริการชาวตางชาติ

นอกจากน้ี ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
กับสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนตัวกำหนดความสามารถในการแขงขันดาน
ราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลใน
ประเทศอื่น เปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท 
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราตางประเทศซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัท โดยในกรณีนี้ บริษัทพยายามที่จะรักษาสัดสวนของผู
รับบริการในประเทศ และผูรับบริการชาวตางชาติใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยในป 2559 คาเงิน
บาทเคลื่อนไหวอยูระหวาง 34.52-36.37 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสวนหนี้สิน โดยมีนโยบายการจัด
สรรเงินกูเปนสกุลเงินดอลลารสำหรับบริษัทลูกท่ีอยูในตางประเทศ
ท่ีมีรายไดคาบริการเปนสกุลเงินดอลลาร หรือเปนการบริหารความ
เสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) 

4 ความเส่ียงตอผูถือหุนกรณีมีการใชสิทธิไถถอนหุนกู
แปลงสภาพกอนครบกำหนด (Put Option) 

ภายใตขอกำหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพที่บริษัทเปนผูออก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 จำนวน 10,000 ลานบาท อายุ 5 ป 
กำหนดใหผูถือหุนกูสามารถใชสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
ของบริษัทท่ีราคา 21.045 บาท โดยมีอัตราการแปลงสภาพเทากับ 
47,517.2250 หุนสามัญ ตอ หุนกูแปลงสภาพ 1,000,000 บาท 
ณ 30 ธันวาคม 2559 ราคาหุนสามัญของบริษัทมีราคาปดท่ี 23.10 
บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยังไมมีผูถือหุนกูแปลงสภาพราย
ใดใชสิทธิในการแปลงสภาพ ทั้งนี้ผูถือหุนกูสามารถใชสิทธิไถถอน
หุนกูแปลงสภาพกอนครบกำหนดไดในวันที่ 18 กันยายน 2560 
ที่ราคารอยละ 106.152 ซึ่งหากผูถือหุนกูทั้งหมดใชสิทธิดังกลาว 
บริษัทจะตองชำระคืนหุนกูเปนจำนวน 10,615.2 ลานบาท 



การกำกับดูแล
กิจการ

บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อวาการกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนด
โครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีเปาหมายเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
รายอื่น ซึ่งจะมีสวนชวยใหการดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง  

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการหนึ่งในบทบาทดังกลาว คือ การกำกับดูแลกิจการ โดยไดมอบหมายใหกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ และผูบริหาร ปฏิบัติตามนโยบายดานการกำกับกิจการตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเปนไปตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัท
ใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว 

1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณท่ีจะสงเสริมใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในการดำเนินธุรกิจ มีการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบอยางมีจรรยาบรรณ เปนธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยมุงมั่นสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเชื่อมั่นและเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนรวมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัทฯ ทุกคน
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังไดทบทวนและแกไขเพ่ิมเติมนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการท่ีมีอยู และไดทำการเปล่ียนแปลง
หลายประการ

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีคณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการดวยการรวม
นโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ  การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝายบริหารให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพ่ือใหธุรกิจ ของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับท้ังหมด

ท้ังน้ี คณะกรรมการไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพ่ือใหม่ันใจวาองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายท้ังหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปล่ียนนโยบายอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัย
และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอตอไปนี้   
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน
3. นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน
1. สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน
บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทำงบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนท่ีขัดแยง ผูบริหารจะ

ตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำดวยความซื่อสัตย และเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย เพื่อผล
ประโยชนโดยรวมของทุกฝาย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิท่ีปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียม
กัน บริษัทมีหนาท่ีปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลท่ีเก่ียวของและเพียงพอ
จากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบของฝาย
บริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพ่ือใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน
โดยบริษัทมุงม่ันในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยางเทาเทียมกัน
และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม  

ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระพรอมคำชี้แจงเหตุผล
ประกอบ พรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ ประกอบการพิจารณาในแตละวาระ เพื่อให
ผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลท่ีชัดเจนเพียงพอ และ
มีเวลาในการศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัทไดแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละ
วาระรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ เอกสารหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนการเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลง
ทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม โดยเผยแพรขอมูลดังกลาวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบ Set
Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน และจัดสงเอกสารดังกลาวขางตน
เปนการลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน สำหรับวาระท่ัวไปซ่ึงสูงกวาตามท่ีกฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีท่ีเปนการขออนุมัติ
รายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือเปนมติพิเศษ

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถแตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาเปนตัวแทน
รับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำ หนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข) โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม พรอมไดแนบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอรมการลงทะเบียนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผูถือหุนสามารถ Download แบบฟอรม
หนังสือมอบฉันทะดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย นอกจากนี้เพื่อเพิ่มชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุนบริษัทไดเสนอ
ทางเลือกใหผูถือหุนมอบอำนาจใหกรรมการอิสระของบริษัท 1 ทาน โดยบริษัทไดจัดสงขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปน
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุมเพ่ือใหผูถือุหนพิจารณาเลือกเปนตัวแทนใหเขารวมการประชุมและออกเสียง
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได   

เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
รวมถึงเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทลวงหนากอน
การประชุมผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท เปนเวลา 45 วันโดยผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและเง่ือนไขการเสนอวาระและเสนอรายช่ือไดในเว็บไซตของ
บริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เร่ืองดังกลาวมีความเหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการ
จะบรรจุเร่ืองดังกลาวเปนวาระการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการเห็นวาเร่ืองดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ พรอมทั้งเหตุผลที่ไมนำเสนอเรื่องดังกลาวใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสำหรับการประชุม
ผูถือหุนลวงหนารวมถึงเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทดังกลาวลวงหนา มายังคณะกรรมการ
บริษัท ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 14 มกราคม 2560

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถามภายใตเวลา
ท่ีเหมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ท้ังน้ี ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุนท่ีตนถือ
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โดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไมมีผูถือหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท จะนับ 1 หุน
เปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น)     

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแตละวาระน้ัน บริษัทจะรวบรวมผลและแจงใหท่ีประชุมทราบไดภายหลังเสร็จส้ินการลงคะแนน
ในแตละวาระ หรือหากบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปรกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอใหที่ประชุมดำเนินการพิจารณา
ในวาระอ่ืนๆ ไปกอน เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางตอเน่ือง และเม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะแจงผลการนับ
คะแนนใหท่ีประชุมทราบในทันที ท้ังน้ี ในการบันทึกมติท่ีประชุมบริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไมเห็นชอบ
และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่
ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเวนการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ

2. การประชุมผูถือหุน 
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่และใน

รูปแบบท่ีไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาท่ีจะใชสิทธิดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับจากวันส้ินสุด
ปงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับตั้งแตการเรียก
ประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม

ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด สามารถเขาชื่อทำหนังสือขอใหคณะกรรมการบริษัท
เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดตามที่ขอบังคับบริษัทกำหนดไว โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้

• กอนการประชุม
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน สำหรับ

วาระทั่วไปซึ่งสูงกวาตามที่กฎหมายกำหนด  และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือเปน
มติพิเศษ โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพรายวัน
ฉบับภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท http://www.bdms.co.th หรือ http://bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุน
สัมพันธ” เพ่ือเปนการขยายชองทางการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และเพ่ือเปนการสงเสริมสิทธิการรับรูขาวสาร
แกผูถือหุนย่ิงข้ึน รวมท้ังไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซต เว็บไซต ของบริษัทลวงหนา
กอนวันประชุม 30 วัน   

ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุม เชน เวลา และสถานที่จัดการประชุม วาระการประชุม
พรอมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระและเอกสารประกอบตางๆ ในแตละวาระ (ถามี) เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูล
รายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษัท แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ตองใชในการ
เขารวมประชุม รวมทั้งบริษัทยังไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ ตลอดจนไดเสนอแนะ
ใหผูถือหุนแตงต้ังกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณากอนการเขาประชุม เพ่ือชวย
ผูถือหุนในการใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ   

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุมผูถือหุนโดยใชระบบบารโคด และมีการทำบัตร
ลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะ
วาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม

• ระหวางการประชุม 
บริษัทไดกำหนดให ผูที่ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะเริ่มขึ้น

อยางละเอียดชัดเจนและใหกรรมการผูอำนวยการใหญทำหนาท่ีตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียง
เมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน 
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เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพื่อใหเกิดความชัดเจน บริษัทมีการใชสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาของผูถือหุนในระหวางการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเมื่อผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
แตละวาระแลว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดกำหนดไวตามลำดับอยางชัดเจน และเปดโอกาส
ใหผูถือหุนทุกคนไดลงคะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน   

เพื่อเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัททุกทาน ตลอดจนคณะ
กรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ อาทิ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน Assistant Vice President ที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
หากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรายใดไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได จะตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการ
(กรณีที่เปนกรรมการ) หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีที่เปนผูบริหารระดับสูง) เพื่อทราบทุกครั้ง

ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการต้ังคำถามและใหคำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินการของบริษัท
ตลอดจนรายงานการเงินประจำปโดยไมทำใหสิทธิของผูถือหุนใดตองเส่ือมเสีย โดยประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญ
จะเปนผูใหความกระจางในเรื่องขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถือหุนอยางไมเปน
ทางการหลังจบการประชุมนั้นๆ  
• หลังการประชุม 

บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนรวมถึงมีการบันทึกมติที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบง
เปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการ
บันทึกคำถาม คำช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอยางละเอียดดวยโดยไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวบนเว็บไซต
ของบริษัท http://www.bdms.co.th หรือ http://bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือใหผูถือหุนและ
นักลงทุนทั่วไปไดรับทราบรายงานการประชุมอยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได 

นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนักเปนอยางยิ่งวาการสนับสนุน
จากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว 

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึง
ผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

1. นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทำใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัท 
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมที่อาจนำไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่เกี่ยวของ จะตองไดรับ

การพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และสำนักงานตลาดทุนและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะ
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับ
บริษัท และผูถือหุนทั้งหมด ขอกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทาง
การคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ 

บริษัทมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานจะตองละเวนจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ
ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการ ตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหาม
ไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับบุคคล
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย

2. นโยบายตอผูถือหุน 
บริษัทมุงหวังท่ีจะดำเนินการเพ่ือใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและ มีความสามารถ

ในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดยคำนึงถึง
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ความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทเนนการดำเนินการเพื่อใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนา
ธุรกิจอยางตอเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแรง เพื่อ
เปนการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน  

ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุม
ผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และสิทธิอื่นๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลว บริษัทยังมี
นโยบายในการเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางยุติธรรม และโปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ เพื่อใหผูถือหุนทุกทาน
สามารถไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน

3. นโยบายตอพนักงาน 
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัท โดยบริษัทไดดูแลพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณอยางตอเนื่อง

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัท พรอมทั้งใหโอกาสในการทำงานที่เทาเทียมกัน และมีมาตรการที่จะใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทไดจัดการฝกอบรมความรูที่จำเปน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่องผานการฝก
อบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคกร ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงาน
ทุกคนอยางเทาเทียมและยุติธรรม โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอขอแนะนำกับผูบริหารโดยตรง
ผาน เว็บไซต ภายในขององคกร 

บริษัทไดจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับพนักงานซ่ึงรวมท้ังผลประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการทบทวนการจายคาตอบแทนและการจัดสวัสดิการแกพนักงานเพื่อใหมั่นใจวาการจายคา
ตอบแทนของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได นอกจากนี้บริษัทไดมีการจัดมอบทุนแกแพทย พยาบาล
และพนักงาน เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดเพิ่มองคความรู เพื่อนำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกร
แหงการเรียนรูของบุคลากร และเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยูกับองคกรในระยะยาว ดังน้ัน บริษัท
จึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไวซึ่งพนักงาน
ที่มีคุณภาพ ดังตอไปนี้
• การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
บริษัท ไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรต้ังแตกระบวนการสรรหา โดยบริษัท จะกำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา ประสบการณ 
ความเช่ียวชาญ และขอกำหนดอ่ืนๆ ของแตละตำแหนงงานอยางชัดเจน เพ่ือท่ีจะไดเลือกสรรอยางถูกตองและเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัท
จะพิจารณาพนักงานภายในเปนอันดับแรก เพื่อใหโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาในการทำงาน หากไมมีผูใดเหมาะสมจึงจะ
พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากน้ี พนักงานใหมทุกคนจะไดเขารับการอบรมปฐมนิเทศเพ่ือชวยใหพนักงานไดทราบถึง
กระบวนการและข้ันตอนการทำงานของฝายตางๆ ในองคกร จึงทำใหพนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค
อีกท้ังบริษัทยังใหความสำคัญในการใหโอกาสเติบโตในหนาท่ีการงานแกพนักงานตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ เพ่ือรักษาคนเกง
และคนดีใหอยูกับองคกรตลอดไป

• โครงการฝกอบรมพนักงาน
บริษัท มีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอยางสม่ำเสมอ
เพ่ิมพูน และตอเน่ือง โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกองคกร สำหรับการฝกอบรมภายในองคกร นอกจากจะไดจัด
ใหมีการฝกอบรมในเร่ืองทักษะการทำงานตางๆ แลว ยังไดจัดใหมีการแลกเปล่ียนความรูเชิงประสบการณระหวางพนักงานฝายตางๆ
ไมวาจะโดยการประชุมรวมกัน หรือการแลกเปล่ียนความรูผานส่ือระบบ Intranet สำหรับการฝกอบรมภายนอกองคกร บริษัทจะให
พนักงานกรอกแบบสอบถามความตองการฝกอบรมและสงใหเขาอบรมตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรู
ในแตละหลักสูตรเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งบริษัท และพนักงาน

• ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัท มีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับ
อยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ ทักษะ (Skill)
ความรู (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัท ไดมีการสื่อสารเกณฑตางๆ ใน
การประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการ
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ประกอบการของบริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญในการพิจารณากำหนดคา
ตอบแทนแกพนักงาน ซึ่งการจัดใหมีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานตาม
ผลการประเมินนี้ จะสงผลใหพนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกร ต้ังแตกระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจน
การเลื่อนตำแหนงจากความสามารถ โดยไมมีอคติหรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

• การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานแตละคน บริษัท ไดกำหนดใหมีการสำรวจขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งขอมูลที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการบริหารจัดการ
องคกรและทรัพยากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังบริษัท ยังไดกำหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการย่ืนคำรองทุกขเพ่ือใหพนักงาน
ไดใชในการยื่นเรื่องราวรองทุกข เพื่อเปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม

• สรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน
บริษัท เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหพนักงานทำงานอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
บริษัท จึงเอาใจใสดูแลรักษาสถานที่ทำงานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพลามัยที่สมบูรณของ
พนักงาน โดยบริษัทไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำทุกป นอกจากน้ี หากจำนวนพนักงานในหนวยงานใดไมเพียงพอ
ตอปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะจัดจางพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหนงงานเพิ่มเติม เพื่อใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลอง
กับจำนวนพนักงานและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแกพนักงาน

• สรางระบบบริหารและการทำงานรวมกันที่ดี
บริษัท ไดเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานใหมีความตอเนื่องตั้งแตตนทางไปยังปลายทาง และกอใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการทำงาน จึงไดใหทุกฝายในองคกรรวมกันจัดทำคูมือระบบการทำงานรวมกัน (Operational
Manual) เพ่ือเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคกรและไดมีการเผยแพรระบบการ
ทำงานรวมกันนี้ผานระบบ Intranet โดยบริษัท ไดจัดใหมีการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม

• สรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
บริษัท ไดตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อซึ่งมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน ดังน้ัน จึงไดจัดใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางพนักงานและผูบริหาร ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีสามารถพัฒนา
ความสัมพันธที่ดีและเปนการสนับสนุนใหเกิดความสุขใจในการทำงาน เชน งานสังสรรควันปใหม งานทำบุญรวมกัน งานกีฬาสี 
นอกจากน้ี ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงาน
ซึ่งจะนำพาองคกรไปสูเปาหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• สรางพนักงานใหเปนคนดีขององคกรและสังคม
เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพ่ือประโยชนแหงความมีวินัยอันดีงามของหมูคณะ เม่ือพนักงานผูใดหลีกเล่ียงหรือฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับการทำงานจะถือวาพนักงานผูน้ันกระทำผิด ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแกไขอยางใดอยางหน่ึง
ตามระเบียบขอบังคับการทำงานอยางเหมาะสมแกกรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่บริษัท กำหนด
ซ่ึงเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ท้ังน้ี บริษัท เช่ือม่ันวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี และคนเกงน้ัน จะชวยใหองคกร
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

4. นโยบายตอฝายบริหาร
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดมีการจัดทำ

โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care
นอกจากนี้ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของทุกฝาย
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5. นโยบายตอคูคา
บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุนสวน เจาหนี้ คูคา และอื่นๆ ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการคา หรือขอตกลง ที่ไดทำเปนสัญญาอยาง

ยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการท่ีไดรับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซ้ือ จัดจาง
และการดำเนินการตางๆ ที่ชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังมีนโยบายหลีกเล่ียงการกระทำใดก็ตามท่ีอาจ
สงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไปตาม
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. นโยบายตอคูแขง
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการคาท่ีสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย

และกฏระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือทำลายชื่อเสียงของผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกลาวรายโดย
ปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

7. นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับบริการ

พอใจดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง และมีความมุงหวังท่ีจะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยางยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรน้ีถือวาขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับ
และจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแตกฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง 

8. นโยบายตอเจาหนี้
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้ทุกประเภท ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน

การชำระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ำประกัน (ถามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเง่ือนไขหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดใหขอตกลง
ไวกับเจาหน้ี ตลอดจนมีนโยบายท่ีจะเผยแพรขอมูลฐานะทางการเงินท่ีถูกตองตามท่ีไดเปดเผยไวตอสาธารณชนใหกับเจาหน้ี เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจไดวาบริษัทมีฐานะการเงินท่ีม่ันคงเพียงพอในการชำระเงินตามจำนวนและสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไวในสัญญา
กรณีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งที่ไดตกลงไวได บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อรวมกันพิจารณา
หาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุงมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือซึ่งกันและกัน

9. นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
บริษัทมีความมุงหวังที่จะปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวยมาตรฐานที่สูงอยางตอเนื่อง โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานดาน

ความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทรับมือกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะและ
เขารวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและส่ิงแวดลอม โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ตอผู
ที่เกี่ยวของ และบุคลากรทุกคนในองคกร

ทั้งนี้ บริษัทไดคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความปลอดภัยตอผูใชบริการ และ
สุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับซึ่งเปนผูใหบริการโดยตรง จึงไดนำเอามาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ
มาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาปรับใชภายในองคกร และผานการ
รับรองระบบการจัดการทั้งสองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พรอมทั้งไดประกาศ “นโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย” เพ่ือกำหนดใชภายในโรงพยาบาล ต้ังแตป 2546 และไดถายทอดใหพนักงานตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน
โดยมีการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีสวนชวยเหลือกิจกรรมการกุศลหลายอยาง และสนับสนุนความ
หวงใยของพนักงานท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและชุมชน โดยต้ังแตป 2550 บริษัทไดจัดต้ัง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ” เพ่ือดูแล ประสานงาน
และติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับชุมชน
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10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ

และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคดังกลาวนั้นตองเปนไปภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยไมเลือกวาผูน้ันจะมีถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
ที่แตกตางแตอยางใด  

ดังนั้น เพื่อให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเขารวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองคกร
บริษัทจึงไดจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช เพ่ือใหรับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน พรอมท้ัง
ไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

11. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมุงหวังใหบริษัทและบริษัทในเครือเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พรอมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิ (Intellectual
Property Rights and Copy Rights) โดยดูแลมิใหมีการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชนจากงาน
อันมีลิขสิทธิ์ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์อยางถูกตองตามกฎหมาย บริษัทจึงไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการ
ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิ” เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือท้ังหมดทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

12. นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน (Whistleblower Policy)
เพ่ือใหผูรายงาน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงาน หรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาท่ีสุจริต ไดรับการคุมครองและปกปอง

อยางเปนธรรม บริษัทจึงไดกำหนด “นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” (Whistleblower Policy) ตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑดังนี้
• ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยน้ันจะไมปลอดภัย แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรับการ
รายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน และคำนึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผูรายงาน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการประกันจากบริษัทฯ วาจะไมเปนเหตุ
หรือถือเปนเหตุที่จะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลรายตอพนักงานดังกลาว  

• ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย  
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกองคกรสามารถติดตอ เสนอความเห็น

รองเรียน และรายงานการกระทำท่ีไมถูกตองผานชองทางตามท่ีไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพรไวบนเว็บไซต
ของบริษัท ทั้งนี้ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้
• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูลที่
เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน

• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อทําการพิจารณาหาตนเหตุวามีการกระทําใดที่ฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนั้นหรือไม และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป 

• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการทำงานของบริษัทหรือเปนไปตามกฏระเบียบ
หรือขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ตอไป
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลท้ังทางการเงินและขาวสารท่ัวไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพย รวมถึง

สาธารณชนทั่วไป เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาวรวมทั้งไดมี
การเปดเผยนโยบายดังกลาวใหบุคคลากรภายในองคไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท ดังนี้

1. ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท   
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี   
3. จรรยาบรรณของบริษัท   
4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ   
5. นโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายใน
6. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน    
8. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์   

 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูลที่เปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสวน

ไดเสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท ขอมูลนี้จะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม
เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีท่ีโปรงใสผานชองทางท่ียุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือใหม่ันใจวาการลงทุนในหลักทรัพย
ของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการเปดเผยสารสนเทศและ
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน  ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพื่อใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึงพันธกิจ และหนาที่
ความรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินที่ตองมีความถูกตองครบถวนกอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน

ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยังจัดใหมี

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือเปนชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนถึงผูท่ีเก่ียวของ
หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจในขอมูลของบริษัท สำหรับผูบริหารระดับสูงท่ีไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริษัท
คือ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และ Assistant Vice President
ดานนักลงทุนสัมพันธ รวมถึงผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท

โดย ในรอบป 2559 ท่ีผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงAssistant Vice President ท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดพบปะ
และใหขอมูลตอผูเกี่ยวของ ในโอกาสตางๆ ดังนี้

1. การนำเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Roadshow) 10 ครั้ง โดย Roadshow ในประเทศ 7 ครั้ง และในตางประเทศ 3 ครั้ง
2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meeting) 10 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห เพ่ือรับทราบการดำเนินงานของบริษัท (Company Visits และ Conference Call)

158 ครั้ง
4. จัดโครงการพบผูบริหาร และเยี่ยมชมกิจการ ใหแกนักลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ (Site Visits) 13 ครั้ง

บริษัทมีการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศที่บริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูสนใจ
สามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ ท่ี http://www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัทท่ี http://www.bdms.co.th
หรือ http://www.bangkokhospital.com กรณีที่ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอมายัง
Assistant Vice President ท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธโทร. 0-2755-1793 Fax: 0-2755-1959 E-mail: investor@bangkokhospital.com
หรือผานเว็บไซตของบริษัทที่ http://www.bdms.co.th หรือ http://www.bangkokhospital.com 

100



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนท้ังส้ิน 14 ทาน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Directors) จำนวน 7 ทาน กรรมการ

ที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non- Executive Directors) จำนวน 1 ทาน และกรรมการอิสระ จำนวน 6 ทาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวา
โครงสรางคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 6 ทาน ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติ และความรูความสามารถ ทำใหเกิดการถวงดุลและ
สอบทานการบริหารงานอยางเพียงพอ

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ไดแก กรรมการบริหาร หรือกรรมการท่ีเปนผูบริหารท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนเปนประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท  
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจำหรือไดรับคาตอบแทนเปนรายไดประจำจากบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกัน โดยเปนอิสระตอ
การบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีมีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูท่ีไมมีธุรกิจหรือความเก่ียวของทางผลประโยชนในบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน ซ่ึงอาจทำใหผลประโยชนของบริษัทและ/หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง

โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตาม
มาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทยอย
ที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคา
บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ
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8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษัท และบริษัทยอยแลว
กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม

บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)

การแยกตำแหนง 
1. ปจจุบันประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน และบริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัท

และกรรมการผูอำนวยการใหญ ตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน และไมไดดำรงตำแหนงใดๆ ในคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือใหประธานกรรมการ
บริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหารและมีอิสระในการตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
ใหทำหนาที่ไดอยางโปรงใสปราศจากอคติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหนาที่อยางเที่ยงธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิง
กลยุทธตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทาน
มีสวนรวมในการประชุมและตั้งคำถามที่เปนประโยชนอยางมีอิสระจากฝายบริหารในระหวางการประชุมแตละครั้ง

2. บริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัท จะตองไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือใหกรรมการ
สรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแยงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
บริษัทไดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหนาท่ี

กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเปนประจำทุกเดือน
เพ่ือติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไมยุงเก่ียวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ขณะท่ีฝายบริหารภายใตการกำกับดูแลของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญจะทำหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกำหนดไว กรรมการผูอำนวยการใหญเทาน้ันท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลานี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการใหญ
จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน 

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหน่ึง อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากร

ที่มีประสบการณ ความรูความเขาใจในสายอาชีพดานการรักษาพยาบาล และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผูเขามาดำรงตำแหนงแทน
อยางเหมาะสม รวมท้ังประโยชนท่ีเกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความเส่ียงจากการบริหารจัดการหากขาดความรู
ความเขาใจในธุรกิจดานการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนประเด็นที่สำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซึ่งตองอาศัยผูที่มีความชำนาญ
เฉพาะดานอยางแทจริงท่ีจะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยางถองแท ดังน้ัน บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการดำรง
ตำแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ

การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทมีนโยบายกำหนดใหกรรมการของบริษัทแตละทานดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน

5 แหง (รวมตำแหนงกรรมการในบริษัทดวย) เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่

หนาที่ของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซึ่งนอกจากอำนาจ

หนาที่ของคณะกรรมการตามที่บริษัทไดกำหนดไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ยังรวมถึงหนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมท้ังการประชุมคณะกรรมการชุดยอยและต้ังคำถามท่ีสำคัญเพ่ือปกปองและรักษา

สิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง โดยเฉพาะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรวมกันตอบคำถาม

และชี้แจงในประเด็นที่ผูถือหุนมีขอซักถาม  ตลอดจนรับทราบประเด็นขอเสนอแนะจากผูถือหุน
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรูธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวยการเสียสละ

เวลาและความสนใจมากพอใหกับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยัน เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทในวันที่กรรมการอิสระยอมรับ

การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงและทุกๆ ปหลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยในแบบองครวมทั้งคณะ (As a Whole)
7. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจำเปน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปรกติจะจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และกำหนดใหคณะ
กรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทุกทานทราบ
กำหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการประชุมในวาระปรกติจะมีการกำหนดวาระการ
ประชุมตางๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเนื่อง เพื่อติดตามงานที่ไดมอบหมายไว ซึ่งเลขานุการการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและ
วาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัทมิไดกำหนดตารางเวลาการประชุม
ลวงหนา ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดยอยทั้งสองคณะเปนไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเรื่องที่จะตองเขา
ประชุมตามหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว โดยบริษัทกำหนดใหภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดยอยท้ังสองคณะ ประธานของคณะกรรมการ
ชุดดังกลาว หรือผูที่ไดรับการมอบหมายจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป 

ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทไดเปดเผยจำนวนการเขาประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอยูในหัวขอ โครงสรางการจัดการ

การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร   
ปจจุบันบริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรม

และเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทช้ันนำในตลาดหลักทรัพยฯ
และกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนตองสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุม
ผูถือหุน 

สำหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง บริษัทไดจัดใหมีการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ผานกระบวนการประเมิน
ผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทและฝายทรัพยากรบุคคลกำหนดไวสำหรับผูบริหารในแตละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการ
ประกอบการของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละทาน

การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทมีโยบายในการสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือไดเขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือสงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจ
ในเร่ืองการกำกับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและสามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดอยางตอเน่ือง
โดยกรรมการบริษัทท้ังคณะจำนวน 14 ทาน และเลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ
Director Accreditation Program แลว รวมท้ังไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ไดมีการปรับปรุงใหม เพื่อถือปฏิบัติใหถูกตอง
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ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดใหเลขานุการดำเนินการสรุปการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑหรือขอกำหนดตางๆ ที่มีนัยสำคัญ ตอกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอยางถูกตองตอไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานเพ่ือมาอบรมและเผยแพรขอมูลหรือขอกำหนดดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ
อยางถูกตองตอไป โดยในป 2559 กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรูของกรรมการ ดังนี้

รายช�่อกรรมการบร�ษัท
“ความรับผิดของกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฉบับใหม”
โดยสำนักงานกฎมาย ว�ระวงค,

ช�นวัฒน และเพ�ยงพนอ

CG Forum 2/2016
"สุจร�ต ระมัดระวัง

เกราะคุมกันกรรมการ"
โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

เทคนิคการจัดการอินไซด
แบบฉบับนักบร�หารมืออาช�พ”

โดย ก.ล.ต. รวมกับ ตลท.
และสมาคม

บร�ษัทจดทะเบียนไทย

  1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

  2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 

  3. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

  4. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

  5. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร

  6. นายประดิษฐ ทีฆกุล 

  7. ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม คชินทร

  8. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

  9. นายศรีภพ สารสาส  

10. นายธงชัย จิรอลงกรณ

11. นายสมบัติ อุทัยสาง

12. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

13. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

14. นายอัฐ ทองแตง 

หลักสูตร

2. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อชวยทำหนาที่ดานการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และกลั่นกรองงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รวมทั้งไดแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไวอยางชัดเจนโดยการกำหนดขอบเขต
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในกฏบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระในการดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบดังน้ี
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2. นายศรีภพ สารสาส
3. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทใหทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบและดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจและเรื่องการเงินอยางครบถวน
โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่มีความรอบรูและประสบการณที่เกี่ยวของโดยตรงทางดานบัญชีและการเงิน มีจำนวน 1 ทาน
คือ นายศรีภพ สารสาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

•

•

•
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ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผูตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท
ตลอดทั้งป โดยบริษัทไดวาจางบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมเพื่อทำหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
ของกิจการ ซึ่งบริษัทเชื่อวาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระและมีความ
คลองตัว ในการรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของ
การตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง

ท้ังน้ี ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวของกับงบการเงินและการเปดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท ประธาน
เจาหนาที่บริหารดานการเงิน และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงินที่ดูแลดานบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวย
ทุกครั้ง ทั้งนี้ กอนการประชุมในวาระที่เกี่ยวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายบริหารรวมในการประชุมแตประการใด เพื่อสอบถามประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินหรือฐานะ
การเงินของกิจการซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมี
การประชุมประจำปรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระจากฝายบริหาร
และไมมีขอจำกัดในการตรวจสอบบัญชี 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตาม
มาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทยอย
ที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจ
ควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคา
บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ
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8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษัท และบริษัทยอยแลว
กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)

นอกเหนือจากคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย

บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2) ตองเปนผูมีความรู ประสบการณ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไมเปน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่นเกินกวา 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ใน
บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่ 

รายการตอไปนี้ไมถือวามีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีเก่ียวของกับกรรมการตรวจสอบท่ีกระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือ

หุนรายใหญของบริษัท เกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
1) การไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการน้ันอยูบนพ้ืนฐานของการดำเนินธุรกิจปกติและเปนเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปท่ีกำหนดโดย

มีหลักเกณฑชัดเจน และเปนที่เปดเผย
2) ราคาสินคาหรือคาบริการเปนราคาที่เทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไดดำเนินการตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของแลว
3. รายการอ่ืนใดท่ีไดดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอกำหนด หรือประกาศท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดแลวตามหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือชวยคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีกำกับดูแลเก่ียวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฎิบัติงานไดตามหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่

และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ใหมีความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได 

โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาด
หลักทรัพยฯ กฎหมาย และหนวยงานราชการกำหนด

3. คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีบริษัทประจำปตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
4. จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยตองทำใหผูแจง

เบาะแสมั่นใจไดวามีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 
5. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควร
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
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7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมีหรืออาจ
มีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

8. วาจางหรือนำผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัท โดยบริษัท รับผิดชอบคาใชจาย

9. ในกรณีที่บริษัท มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูท่ีดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แตในกรณีที่บริษัท ใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให
ความเห็นชอบการวาจางและกำหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว

10. สอบทานใหบริษัท มีระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม ครอบคลุมท้ังองคกร และเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

11. สอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงท่ีสำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นท่ีเก่ียวกับความพอเพียง
ของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

14. สอบทานใหกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป โดยกฎบัตรดังกลาวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอยตามที่กำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอกำหนดที่รองรับการทำหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน
การจางผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในเรื่องที่ตองใชความชำนาญเฉพาะดาน โดยรับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ในกรณีที่คณะกรรมการ
เห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป
ใหคณะกรรมการเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน โดยกำหนดใหสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาฯ สวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ และมีวาระในการดำรง
ตำแหนง 3 ป เพ่ือทำหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทท้ังในกรณีท่ีเปนการแตงต้ังทดแทนตาม
วาระหรือกรณีการแตงตั้งกรรมการใหม รวมถึงทำหนาที่ในการสรรหาประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ตลอดจนมี
หนาท่ีในการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานคณะผูบริหารและ
กรรมการผูอำนวยการใหญ อยางเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งมีประธานเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
4. นายศรีภพ สารสาส 

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งดำเนินการ

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตอไป

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
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2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคาตอบแทนเหลานั้น ตองมีความ
ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพและศักยภาพไวได

3. กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหาตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ 
รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อ
ใหความเห็นชอบ

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑเหลาน้ัน ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และ
สอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหนาที่

5. จัดทำหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

6. ประเมินการผลปฏิบัติหนาที่ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำป โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาใหความเห็นชอบ

7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ 
และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำทุกป ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความจำเปน
ตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมายและแผนงานประจำปที่ไดวางไว คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะ

กรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ทาน เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือให
เปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการ
ทำงานท่ีเก่ียวของกับงานในธุรกิจปรกติหรืองานท่ีสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทในระดับวงเงินหน่ึง ท้ังน้ี อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหารจะไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัท
จดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ รวมถึงอำนาจดังกลาวขางตนไมรวม
ถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ทาน ประกอบดวย
1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
4. นายประดิษฐ ทีฆกุล
5. นายธงชัย จิรอลงกรณ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจำป แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

(Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีวางไวและนำเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท

   

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ท่ีวางไว รวมท้ังใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกำหนด
ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท

4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส
5. อนุมัติรายจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. กำกับดูแลใหบริษัท มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมรัดกุม และเปนไปตาม

ขอเสนอและทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กลั่นกรองและทบทวนรูปแบบโครงสรางองคกร และขอบเขตอำนาจ หนาที่ ความรับผิดชอบระดับบน เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 
9. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเทา

จนถึงตำแหนงประธานเจาหนาที่หรือเทียบเทา  
10. ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย หรือปลดผูบริหารในตำแหนงระดับประธานเจาหนาท่ีหรือเทียบเทา ตลอดจนใหความเห็นชอบ

ในการพิจารณากำหนดรายชื่อตัวแทนของบริษัทในการเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทยอย เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงาน
ของบริษัทยอยในการนำรายชื่อดังกลาวผานขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฏระเบียบและขอบังคับของแตละบริษัทตอไป

11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปของบริษัท และบริษัทยอย (ทั้งนี้
ไมรวมตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ) เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

12. แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกป ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยน

เน้ือความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ใหคณะกรรมการบริหารเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ท้ังน้ี อำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการ
ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอื่นๆ
ท่ีเก่ียวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ
เรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดให
ตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

3. การสรรหาและแตงตั�งกรรมการและผูบร�หารสูงสุด
3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก จำนวน 4 ทาน ในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน

มีหนาที่ในการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งใหม โดยพิจารณา
คัดเลือกรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดไว และนำเสนอชื่อดังกลาวตอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการใหมเพื่อทดแทนตำแหนงกรรมการเดิมที่วางลงกอนครบ
วาระ โดยมติแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการเดิมที่วางลงดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู หรือกรณีท่ีเปนการเสนอแตงต้ังกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอชื่อดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 

และเน่ืองจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ท้ังคณะ ดังน้ัน กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แตบริษัทได
กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริษัทซึ่งตรงตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริษัทไดกลาวไวแลวในหัวขอ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากล่ันกรองผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการโดยพิจารณาจาก
ความรู ประสบการณ และความหลายหลายในฐานะกรรมการ
1. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประวัติการทำงานท่ีโปรงใสไมดางพรอย รวมท้ังจะพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดานท่ีจำเปน

ตองมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ และนโยบายไดอยางเหมาะสม
2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรือผูบริหารองคกรขนาดใหญที่ประสบความสำเร็จ
3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ 

คุณสมบัติสวนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เปนผูที่มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและมีเหตุผล  
3. มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลและกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ 
4. สามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท
5. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเปนผูที่คุณสมบัติตามขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ
โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแตงตั้งใหม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตาม

หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ัง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ัง

ในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ัง
ในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขอบังคับบริษัทที่กำหนดไวดังนี้คือ
1) คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ
2) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้

• บรรลุนิติภาวะ
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต
• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอหนาที่

3) ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการผูออกจากตำแหนง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได

4) นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
• ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีคำสั่งใหออก
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท
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6) ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสอง
เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนน้ันใหอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน ท้ังน้ีมติของกรรมการ
ขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู

7) ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยูกระทำการในนามของคณะ
กรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางท้ังหมดเทาน้ัน การประชุมใหกระทำ
ภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ีจำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม และบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทน
นั้นใหอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ในการเสนอแตงตั้งกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุนที่ผานมานั้น บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอ ชื่อบุคคลผูมีความรู
ความสามารถลวงหนา ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะไดพิจารณารายชื่อบุคคลเหลานั้นเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวาระการ
เลือกต้ังกรรมการ ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในวาระการเลือกต้ังกรรมการ นอกจากน้ี
บริษัทไดกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือเปนไปตาม
หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 การสรรหาผูบริหารระดับสูง
กระบวนการสรรหาผูบริหารของบริษัท เร่ิมจากการคัดเลือกผูท่ีเปนคนเกงและคนดี มีความสามารถและทัศนคติท่ีเหมาะสมกับองคกร

โดยบริษัทมุงเนนคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพ มีความรูความสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพ่ือใหมีโอกาสเติบโตและสามารถกาว
ขึ้นสูตำแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป โดยผานขั้นตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่สำคัญและ
หมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะความรอบรูในงานทุกดานภายในองคกร  ทั้งนี้ เพื่อใหมีความพรอมในการทดแทนตำแหนงงานที่สำคัญ
กรณีที่ตำแหนงงานสำคัญดังกลาววางลง

ทั้งนี้ กรณีที่เปนตำแหนงงานของผูบริหารระดับสูงสุดในองคกร (กรรมการผูอำนวยการใหญ) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ ตลอดจนคุณสมบัติของผูที่มีความ
เหมาะสมและนำความเห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป โดยนอกจากคุณสมบัติดานความรูความสามารถ
ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผูบริหารระดับสูงภายในองคกรหรืออาจสามารถวาจางท่ีปรึกษาจากภายนอกในการสรรหา
ผูท่ีเหมาะสมตามคุณสมบัติท่ีบริษัทตองการแลว ผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญจะตองเปนกรรมการของบริษัทดวย ดังน้ัน
ผูท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวามีคุณสมบัติและความรูความสามารถเหมาะสมท่ีจะเสนอใหดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญน้ัน
จะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทกอน

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย
การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทในฐานะผูถือหุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่นๆ เชน สิทธิใน

การเขาประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะทำการแตงตั้งผูแทนของบริษัทเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ผูแทนของบริษัทมีหนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในวาระที่มีความสำคัญ เชน การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล
การใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน เปนตน โดยผูแทนของบริษัทจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) ไดใหแนวทางไว หรืออาจตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
บริษัทกอนในกรณีที่เปนมติสำคัญ 

การสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย 
บริษัทสงผูแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา

กำหนดรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับกิจการน้ัน เพ่ือเปนผูแทนของบริษัทในการดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย
โดยตัวแทนดังกลาวมีหนาท่ีดำเนินการเพ่ือประโยชนและเปนไปตามขอบังคับของบริษัทยอย ซ่ึงจะสงผลดีโดยรวมตอบริษัทในฐานะผูถือหุน
ขณะเดียวกันบริษัทไดวางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษัทยอย ในมติที่สำคัญตางๆ เชน การลดทุน การเพิ่มทุน

111



การอนุมัติงบดุล การใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน หรือ การเขาทำรายการตางๆ ตามขอกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ
เปนตน จะตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทไดกำหนดไวโดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมถึงจะตอง
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไดกำหนดไว  ทั้งนี้ การสงกรรมการเพื่อเปนตัวแทนในบริษัทยอยดังกลาวเปนไปตาม
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหวางบริษัทยอยกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการที่สำคัญใหครบถวนนั้น บริษัทกำหนดระเบียบใหบุคคลที่ไดรับ
แตงตั้งจากบริษัทนั้น ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำ
รายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว ใหครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทำรายการขางตน
ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัท รวมถึงตองกำกับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย

การกำหนดนโยบายดานบัญชีและการเงินกลางของกลุม
ปจจุบันบริษัทไดกำหนดใหบริษัทยอยทั้งหมดของกลุมใชนโยบายดานบัญชีและการเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อดูแลใหบริษัทยอยแตละแหง

มีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูลทางบัญชีการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันตาม
ขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฏหมายเกี่ยวของ

5. การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน เพื่อกำหนดใหมีการดำเนินการตางๆ เพื่อเปดเผยและปองกัน

การทำรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ โดยไดวางแนวปฏิบัติไวดังตอไปนี้
1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมูล

และขาวสาร การหามใชขอมูลภายในหรือการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น รวมถึงนโยบายการ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียวาดวยสิทธิของผูถือหุน การเก็บรักษาความลับของผูรับบริการ โดยมีการส่ือสารเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวแกบุคคล
ที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาหามซื้อขายหลักทรัพยและ หามใหขาวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทหรือขาวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัทและยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน (Quiet  Period) ของกรรมการและผูบริหาร เปนเวลา 14 วันกอนวัน
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป โดยกำหนดไวในนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท และนโยบาย
เรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน

3. ทำการเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร (ตามท่ีไดนิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีจัดทำและรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท
ภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหนงครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังแจงการถือครองหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอเลขานุการบริษัท เพ่ือใหเลขานุการบริษัท
ทำหนาท่ีรวบรวมรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว เพ่ือบรรจุเปนวาระเพ่ือทราบในการประชุมกรรมการบริษัท
ครั้งตอไป

4. การรายงานการมีสวนไดเสีย บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร จัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวของสงใหเลขานุการบริษัท และใหมีการจัดทำรายงานดังกลาวเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ซ่ึงเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีจัดเก็บขอมูล
และรายงานความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแจงไปยังประธานกรรมการ และแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงขอมูลดังกลาว บริษัทจะนำไปใชในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหวาง
บริษัทกับกรรมการ หรือ ผูบริหาร และ/หรือ ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย

5. บริษัทไดกำหนดมาตรการดำเนินและบทลงโทษเม่ือพบวามีการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
การทำงาน และนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท 
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6. การดำเนินการในการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั�น
บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการปองกันและ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยไดส่ือสารใหบุคลากรภายในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดรับทราบและถือปฏิบัติ พรอมท้ังเผยแพร
นโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

โดยที่ผานมา บริษัทไดดำเนินการตามแนวนโยบายดังกลาวในดานตางๆ เพื่อปองกันและรวมตอตานปญหาทุจริตคอรรัปชั่น โดยสรุป
ดังตอไปนี้

1. บริษัทไดวางแนวปฏิบัติโดยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

2. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดหลักการและระเบียบดานการจัดซื้อจัดจาง
การเบิกจาย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพ่ือการกุศลสาธารณะ การเล้ียงรับรองหรือใหของขวัญ รวมท้ังใหมีระบบการควบคุม
ภายในครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวของกับดานบัญชีการเงิน
เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรมทางการเงินดังกลาวเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส เปนตน

3. บริษัทไดส่ือสารนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม
ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัท เปนตน เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบและ
นำมาตรการดังกลาวไปถือปฏิบัติ

4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหนาที่ตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ สอดคลอง
กับนโยบายที่ไดวางไว

5. บริษัทไดกำหนดใหมีชองทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือ
มีพฤติกรรมท่ีสอไปทางการทุจริต คอรรัปช่ัน และจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน หรือผูรองเรียน
หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว (Whistleblower Policy) 

7. คาตอบแทนของผูสอบบัญช�
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ตั้งแตการตรวจสอบงบการเงินประจำป 2548 ถึง

ปจจุบัน โดยกรณีผูสอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายใดที่ปฏิบัติหนาที่ครบ 5 ป บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะให
ผูสอบบัญชีรายใหมในสังกัดมาทำหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้

2. คาบริการอื่น
ในป 2559 บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีการใหบริการอื่น ไดแก การสอบทานรายงานประจำป เปนเงินรวม 0.6 ลานบาท
นอกจากน้ี สำนักงานวิน ทิน ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 แหงท่ีมีท่ีต้ังอยูท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ต้ังแตการตรวจสอบ

งบการเงินประจำป 2557 ถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี เปนจำนวนเงิน 267,000 บาท

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั�งหมด 3 ไตรมาส

คาตรวจสอบบัญช�
ประจำป รวมทั�งหมด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน

กลุมบริษัทในเครือ 59 บริษัท

957,000

7,174,500

1,133,000

16,600,250

2,090,000

23,774,750

25,864,750รวมคาสอบบัญชีทั้งหมด

(หนวย : บาท)
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บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพราะถือเปนเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และชวยลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายใหมี
ระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ เชน ดานการจัดซ้ือ การอนุมัติจัดซ้ือจัดจาง การอนุมัติจายเงิน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน การดำเนิน
การของฝายทรัพยากรบุคคล  การซื้อขายเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมไปถึงติดตามผล
การตรวจสอบเดิมที่ตองมีการแกไขปรับปรุง เพื่อใหการบริหารงานทุกดานเปนไปอยางโปรงใส 

ท้ังน้ี บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง บริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทจากภายนอกใหปฏิบัติหนาท่ี
เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ไดมอบหมายให นางศศิวิมล สุกใส เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
หนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด และ นางศศิวิมล 
สุกใส แลวเห็นวามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว เน่ืองจาก เปนผูท่ีมีประสบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน 
มีความเปนอิสระ มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมในการเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถ
ทำหนาท่ีตรวจสอบการทำงานในแตละสวนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ประวัติและประสบการณของผูปฏิบัติการในฐานะหัวหนาทีมงานผูตรวจสอบภายใน 
นางศศิวิมล สุกใส ตำแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

ประวัติการศึกษา
• จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2531 - 2534 ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
• พ.ศ. 2534 - 2539 กรรมการ บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2539 - 2545 กรรมการ บริษัท ซี เอ เอส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2545 - 2549 กรรมการ บริษัท ธนเอก แอดไวซเซอรี่ จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

คุณสมบัติอื่น
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ในฐานะผูตรวจสอบภายในดังกลาวขางตนมีความเปนอิสระ ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ไดตรวจ
สอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานตางๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงาน  

วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในดังกลาว เพื่อชวยใหสวนงานตางๆ ขององคกรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางโปรงใส มีการบริหาร
จัดการความเส่ียงท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมตามกรอบการดำเนินงานท่ีวางไว 
โดยผูตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอมูลในการทำงานของสวนตางๆ แลวนำมาวิเคราะห ประเมินผล พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยส่ือสารใหผูบริหารรับทราบ เพ่ือดำเนินการแกไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางเปนอิสระ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การปฏิบัติงานท่ีผานมาของผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมาย
และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไดดีพอควร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560  มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังคณะ จำนวน 14 ทาน ประกอบ
ดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จำนวน 8 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน 6 ทาน ซ่ึงในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ
ที่ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทไดตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากแบบประเมินที่ใชในการบริหารงานและควบคุมภายใน ดานตางๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายใน
องคกร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา 
บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปรงใสและมีการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีสามารถตรวจสอบได

ท้ังน้ี ในป 2559 บริษัทไมพบขอบกพรองท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปรกติหรือ
มีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

การควบคุมภายใน

114



คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัทที่มี
คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายศรีภพ สารสาส และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพเปนกรรมการตรวจสอบ โดยหนาที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแก การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและ
เพียงพอ ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการระหวางบริษัทกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ในป พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ประเด็นที่เปนสาระสำคัญคือ
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟงคำชี้แจงจากผูตรวจสอบ

บัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเช่ือไดวางบการเงินดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปดเผย
ขอมูลที่สำคัญอยางถูกตองและครบถวน

2. พิจารณาเสนอแนะการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำปตอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูสอบ
บัญชีดังกลาว มีความเหมาะสมทั้งในดานความรู ความสามารถ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอในการทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีให
แกบริษัทและบริษัทยอย

3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย ใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล

4. ประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหาร เพ่ือความเปนอิสระของผูตรวจสอบบัญชีในการรายงานการถึงปญหาหรือขอจำกัดท่ีเกิด
ขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดรายงานไมพบขอจำกัด ใดที่เปนสาระสำคัญ

5. พิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบภายในบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทจากภายนอกซึ่งเปนผูที่มี คุณสมบัติที่เหมาะสม 
เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของผูทำหนาที่รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายใน ความพรอมและความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ ความรูความสามารถและความเปนอิสระของทีมงาน 
เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแตละสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย ตามแนวทางการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว 

6. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำป และทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหารงาน
ของบริษัท และใหความเห็นชอบในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเปนหลักเกณฑ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

7. พิจารณาและรับฟงคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบริษัทผูตรวจสอบภายใน
ท่ีไดรับการแตงต้ังตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตามความสำคัญของความ
เส่ียงท่ีประเมินไว คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแตละคร้ังนำเสนอและแนะนำแกคณะกรรมการและ
ผูบริหาร เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอในการประเมิน
ความเสี่ยงและกิจกรรมปองกันความเสี่ยงของฝายตางๆ และขององคกร  

8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการปองกันความเส่ียงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบาย
และกลยุทธตางๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและอยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนของบริษัท 
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิร� ศรมณี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) : BA
ความสัมพันธ
1. นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ และครอบครัว 
เปนผูถือหุนรายใหญ 
ใน บมจ.การบินกรุงเทพ
2. นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ (กรรมการ) 
นายประดิษฐ ฑีฆกุล (กรรมการ) 
นายศรีภพ สารสาส (กรรมการอิสระ) 
และนางนฤมล นอยอ่ำ 
(ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน) 
เปนกรรมการใน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และ
คาบริการขนสงทางอากาศใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนราคาคาโดยสารตามอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป

บริษัทยอยจายคาเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศใหกับบริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนธุรกรรมสนับ
สนุนการคาปรกติของบริษัทยอย  โดยมีการคิดคาบริการ
คาโดยสารเชาเหมาลำตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการคา
ปรกติทั่วไป

บริษัทจายคาเชาเครื่องบินใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมศักยภาพในการรักษาและ
เคลื่อนยายผูปวย ผูติดตาม ทีมแพทยและพยาบาล
ผูเชี่ยวชาญทางอากาศดวยความรวดเร็วทั้งในและตาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
เครื่องบินมีพื้นที่ภายในเพียงพอสำหรับทำการรักษาใน
เครื่องบิน อีกทั้งยังชวยใหการเดินทางของทีมแพทยผู
เชี่ยวชาญในเครือขายมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น โดยเปน
การรองรับและสนับสนุนการเติบโตของ BDMS ในการ
พัฒนาโรงพยาบาลหลักในเครือใหเปน “ศูนยการแพทย
แหงความเปนเลิศ” โดยราคาคาเชาตอชั่วโมงบินไปตาม
ราคาตลาดทั่วไปที่บริษัทไดใชบริการจากบริษัทการบินอื่น
และจำนวนชั่วโมงบินตอปคำนวณจากประมาณการการ
ใชเครื่องบินในอนาคตตามแผนนโยบายพัฒนาธุรกิจของ
กลุมโรงพยาบาลในเครือ ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยสารสนเทศ
การทำรายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559 

 เปนคาบัตรโดยสารเครื่องบิน คาบริการขนสงทางอากาศ 
และเคลื่อนยายผูปวย คาเชาเหมาลำ ที่ยังไมถึงกำหนด
ชำระใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือ
เปนเครดิตเทอมทางการคาปรกติที่บริษัทและบริษัทยอย
ไดรับเชนเดียวกับคูคาทั่วไปของบริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัทยอยจายคาบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่อง
เฮลิคอปเตอรใหกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ในอัตราคาบริการที่ระบุตามสัญญา โดยรายการดังกลาว
เปนรายการคาปกติ 

เปนเจาหนี้คาบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการกับ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนเครดิต
เทอมตามปรกติทางการคาทั่วไป

25,501,917

2,816,471

3,072,000

-      

67,007,614

24,691,813

3,072,000

273,920

1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบินและบริการ
ขนสงและเคลื่อนยาย
ผูปวยทางอากาศ 

2. เจาหนี้คาบัตรโดยสาร
เครื่องบินและบริการขนสง 
และเคลื่อนยายผูปวย
ทางอากาศ 

3. คาบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการ 

4. เจาหนี้คาบำรุงรักษา
และบริการจัดการ

31/12/59 31/12/58

1. ลักษณะรายการ 
1.1 รายการทั่วไป
รายการของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) และบริษัทยอย

รายการระหวางกัน
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2. บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ความสัมพันธ 
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ เปนผูถือหุน
รายใหญ และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

1,000,000

8,057,520

3,223,332

-      

96,300

-      

-      

7,841,852

128,087

703,840

5. คาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธองคกร 

6. รายไดเงินปนผล 

7. รายไดคารักษาพยาบาล

8. ลูกหนี้การคา-
คารักษาพยาบาล 

9. รายไดคาบริการอื่น 

10. รายไดจากการขาย 

11. ลูกหนี้การคา-
การขายสินคา 

1. รายไดคาเชาพื้นที่

2. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่ 

3. เงินมัดจำรับ-คาเชาพ้ืนท่ี

1,000,000

12,533,920

6,277,672

3,725,904

77,040

1,246,117

1,316,860

5,808,697

305,391

703,840

31/12/59 31/12/58
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บริษัทสนับสนุนการแขงขันกอลฟ “Queen’s Cup 
Bangkok Airways – SAT Samui Goft Tournament” 
ซึ่งมีการถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนและโฆษณา
ประชาสัมพันธโลโกของบริษัทผานสื่อหนังสือพิมพ นิตยสาร 
และปายโฆษณา ทำใหบริษัทเปนที่รูจักแพรหลายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

บริษัทไดรับเงินปนผลจากการลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ประกาศจาย 

เปนรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการรักษา
พยาบาลระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเปนธุรกิจปกติของ
บริษัทและบริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและ
บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

เปนลูกหนี้คารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการรักษา
พยาบาล กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนเทอมการคาปรกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและ
บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

เปนรายไดคาบริการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน
ระหวางบริษัท กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

เปนรายไดจากการขายสินคาระหวางบริษัทยอย กับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนปกติธุรกิจ 

เปนลูกหนี้จากการขายสินคาระหวางบริษัทยอย กับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนเครดิต
เทอมตามปรกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทไดรับรายไดคาเชาพื้นที่รานคาจากบริษัท บีเอซี 
กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาเชาและเงื่อนไขการ
เชาเดียวกับที่บริษัททำสัญญากับผูเชาพื้นที่รายอื่น 

เปนลูกหนี้คาเชาพื้นที่รานคา ตามสัญญาเชาพื้นที่ซึ่งมี
เงื่อนไขและอัตราคาเชาเชนเดียวกับที่บริษัททำกับผูเชา
รายอื่น 

บริษัทไดรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคา จาก บริษัท บีเอซี 
กูรเมท เฮาส จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่ 
เชนเดียวกับที่บริษัททำกับผูเชารายอื่น  
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3. บริษัท บางกอก แทรเวล 
คลับ จำกัด 
ความสัมพันธ 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับนายแพทย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

4. หางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี
ความสัมพันธ 
มีแพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ และบุคคล
ที่เกี่ยวของเปนผูถือหุนรายใหญ

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และคา
อาหารจัดเลี้ยง ใหกับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด 
ซึ่งเปนผูใหบริการอาหาร โดยเปนการคิดคาบริการตาม
ราคาตลาดทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหารที่ยังไมถึง
กำหนดจายชำระใหกับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด 
ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป 

เปนรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการรักษา
พยาบาลระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส 
จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปรกติของบริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียว
กับที่บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

บริษัทจายคาบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ซึ่ง
รวมคาเดินทางและที่พัก โดยมีราคาและเงื่อนไขการให
บริการตามราคาตลาดเทียบเคียงไดกับผูใหบริการอื่น 

บริษัทคางชำระคาประชุมสัมนาที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
ใหกับบริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด ซึ่งเปนเครดิต
เทอมทางการคาทั่วไป 

เปนรายไดคาเชาพื้นที่เปดบูธขายสินคา ซึ่งเปนอัตราคาเชา
ปรกติที่เรียกก็บจากผูเชาพื้นที่รายอื่น 

เปนคาเชาพื้นที่เปดบูธขายสินคา ตามสัญญาเชาพื้นที่
ที่ยังไมครบกำหนดชำระ ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราคาเชา
เชนเดียวกับที่บริษัททำกับผูเชารายอื่น 

เปนรายไดคาเชาพื้นที่รานขายสินคาในบริเวณโรงพยาบาล
ที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับ ตามสัญญาเชาพื้นที่โดยมี
อัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเชนเดียวกับที่บริษัทและ
บริษัทยอยทำกับผูเชาพื้นที่รายอื่น 

เปนคาเชาพื้นที่รานคา ตามสัญญาเชาพื้นที่ที่ยังไมถึง
กำหนดชำระ ทั้งนี้สัญญาเชาดังกลาวมีเงื่อนไขและอัตรา
คาเชาเชนเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับผูเชารายอื่น

บริษัทรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคา ตามเงื่อนไขใน
สัญญา เชาพื้นที่ เชนเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับ
ผูเชารายอื่น 

เปนรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการรักษา
พยาบาลระหวางบริษัท กับ หางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี 
ซึ่งเปนธุรกิจปรกติของบริษัทบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัท
ทำกับคูสัญญาผูรับบริการรายอื่น

18,177,903

2,200,993

117,740

1,173,113

565,095

107,143

-      

652,697

54,062

61,200

-      

33,773,800

4,821,368

109,200

5,462,695

-      

12,857

12,857

804,298

74,286

71,200

96,683

4. คาอาหาร

5. เจาหนี้คาอาหาร

6. รายไดคารักษาพยาบาล

1. คาจัดประชุมและ
สัมมนานอกสถานที่

2. เจาหนี้คาจัดประชุม
และสัมมนานอกสถานที่ 

3. รายไดคาเชาพื้นที่

4. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่

1. รายไดคาเชาพื้นที่

2. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่

3. เงินมัดจำรับคาเชาพื้นที่

4. รายไดคารักษาพยาบาล
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ชื่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ้นสุด ณ

ลักษณะรายการ

5. บริษัท บางกอกแอรทัวร 
(1988) จำกัด
ความสัมพันธ 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับนายแพทย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
ความสัมพันธ 
เปนบริษัทยอยของบริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

7. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย 
จำกัด
ความสัมพันธ 
มี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ เปนผูถือหุน
รายใหญ และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

8. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด 
บรอดคาสติ้ง จำกัด
ความสัมพันธ 
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม

219,120

45,023

7,553,892

800,920

2,162,630

405,000

-      

-      

-      

1,570,000

744,809

151,707

11,645,025

380,632

1,868,900

-      

13,440,310

1,216,165

135,940

25,980,000

5. คาอาหาร 

6. เจาหนี้คาอาหาร 

1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน 

2. เจาหนี้คาบัตร
โดยสารเครื่องบิน 

1. รายไดคารักษาพยาบาล

2. ลูกหนี้การคา - 
คารักษาพยาบาล 

1. คาอาหาร

2. เจาหนี้คาอาหาร

3. รายไดคารักษาพยาบาล

1. คาโฆษณา

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารและคาอาหารจัดเลี้ยง 
ใหกับหางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี ซึ่งเปนผูขายอาหาร 
เปนการคิดคาบริการตามราคาตลาดทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้คาอาหารที่ยังไมถึงกำหนด
จายชำระใหกับหางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี ซึ่งเปน
เครดิตเทอมทางการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบินใหกับ
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จำกัด ซึ่งเปนตัวแทน
ขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั่วไป เปนราคาบัตรโดยสาร
ตามอัตราตลาด 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้คงคางคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินยังไมถึงกำหนดจายชำระใหกับบริษัท 
บางกอกแอรทัวร (1988) จำกัดซึ่งเปนเครดิตเทอมทาง
การคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพ จำกัดตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไข
การคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น 

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาล จากบริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพ จำกัดซึ่งเปนเครดิตเทอมตามปรกติ
ทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และคาอาหารจัดเลี้ยง 
ใหกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเปนผูให
บริการอาหาร โดยเปนการคิดคาบริการตามราคาตลาดทั่วไป

บริษัทยอยมีหนี้คงคางคาอาหารที่ยังไมถึงกำหนดจาย
ชำระใหกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเปน
เครดิตเทอมทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครัวการบิน-
กรุงเทพสมุย จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไข
การคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน
ใหกับบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 
ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปนราคาตลาด และเงื่อนไขการคา
เชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการรายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 
ไดลิขสิทธิ์รายการ Best Football League and Cup 
in the World (Home of Football) ซึ่งเปนรายการที่
รวบรวมการแขงขันฟุตบอลระดับโลกไวมากมาย โดยบริษัท
ไดโฆษณาประชาสัมพันธโลโกของบริษัทตลอดการแขงขัน
ทุกนัดผานทางสถานีโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณาในรายการ 
สื่อออนไลน และกิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ ของรายการ 
โดยอัตราคาโฆษณาเปนราคาตลาด และเงื่อนไขการคาเปน
ไปตามที่ตกลงกัน
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9. บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
ความสัมพันธ
1. มีแพทยหญิงปรมาภรณ  
ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
และนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนกรรมการ 

10. บริษัท สินสหกล จำกัด
ความสัมพันธ 
ครอบครัวปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ

11. บริษัท ไทรทอง 
พรอพเพอรตี้ จำกัด
ความสัมพันธ 
นายอัฐ ทองแตง  
และบุคคลที่เกี่ยวของเปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ 

12. บริษัท การบินกรุงเทพ
บริการภาคพื้น จำกัด
ความสัมพันธ 
เปนบริษัทยอยของบริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมี
นายประดิษฐ ทีฆกุล กรรมการบริษัท 
เปนกรรมการ

บริษัทเปนลูกหนี้คาโฆษณาทางโทรทัศนกับบริษัท บางกอก 
มีเดีย แอนส บรอดคาสติ้ง จำกัด สำหรับการใชสื่อ
ประชาสัมพันธสำหรับป 2560 ซึ่งเปนไปตามเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป 

บริษัทจายคาโฆษณาโทรทัศนลวงหนากับบริษัท บางกอก 
มีเดีย แอนส บรอดคาสติ้ง จำกัด  เพื่อเปนการใชสื่อ
ประชาสัมพันธสำหรับป 2560 ซึ่งเปนไปตามปกติการคา
ทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยซื้อสินคาจากบริษัท ปราสาททองโอสถ 
จำกัด ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปรกติ และมีเงื่อนไขการคา
ทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้คาซื้อสินคา ที่ยังไมถึง
กำหนดจายชำระใหกับบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด 
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

เปนรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการรักษา
พยาบาลระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท สินสหกล จำกัด 
ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่
บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

เปนรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการรักษา
พยาบาลระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท ไทรทอง 
พรอพเพอรตี้ จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทยอยบน
เงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

บริษัทยอยจายคาบริการ Ground and Passenger 
Handling ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งบริษัท การบินกรุงเทพ
บริการภาคพื้น จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน Ground and 
Handling เพียงรายเดียวที่สนามบินดอนเมือง ดังนั้น 
บริษัทยอย จึงมีความจำเปนตองใชบริการกับผูใหบริการ
รายนี้ตามอัตราคาบริการกลางที่บริษัทดังกลาวกำหนดไว 

เปนรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการรักษา
พยาบาลระหวางบริษัทยอย กับ บริษัท การบินกรุงเทพ
บริการภาคพื้น จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทยอย
บนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น  

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลจากกับ บริษัท 
การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปรกติทางการคาทั่วไป

500,000

-      

302,769

56,058

-      

-      

-      

-      

-      

8,560,000

12,840,000

333,021

44,807

1,900

39,150

136,822

9,200

9,200

2. เจาหนี้คาโฆษณา

3. คาโฆษณาจายลวงหนา

1. คาซื้อสินคา

2. เจาหนี้คาซื้อสินคา 

1.รายไดคารักษาพยาบาล

1. รายไดคารักษาพยาบาล

1. ตนทุนบริการ 
ground and passenger 
handling 

2. รายไดคารักษาพยาบาล

3. ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติธุรกิจ

1.2 รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน
บริษัทไมมีรายการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกัน
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13. บริษัท เซาทอีสทแอร จำกัด
ความสัมพันธ 
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
และนิติบุคคลที่เกี่ยวของเปนผูถือหุน
รายใหญของ บริษัท เซาทอีสแอร 
จำกัด รวมทั้งมีนายแพทย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
และนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

14. บริษัท สำนักกฎหมาย 
วิชัย ทองแตง จำกัด
ความสัมพันธ 
นายอัฐ ทองแตง และบุคคล
ที่เกี่ยวของเปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญ

-      

250,000

42,840,002

-      

บริษัทยอยไดเขาซื้อหุน
ในสวนที่เหลืออีก
รอยละ 51 ของบริษัท 
กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร 
เซอรวิสเซส จำกัด 

1.คาที่ปรึกษากฎหมาย

BDMS มีความจำเปนตองเขาซื้อหุนสวนที่เหลือทั้งหมด 
เนื่องจากการเขาถือหุนรอยละ 100 จะทำให BDMS 
มีความคลองตัวในการขยายการลงทุนและสามารถปรับ
โครงสรางทางการเงินของ บริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร 
เซอรวิสเซส จำกัด ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให
สามารถพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตเครือขาย
ทางการแพทยของโรงพยาบาลหลักใหเปน “ศูนยการ
แพทยแหงความเปนเลิศ” ไดตามกลยุทธที่วางไว โดยการ
ทำรายการดังกลาวมีการกำหนดราคาซื้อขายอยางเหมาะสม 
โดยคำนวณจากมูลคาสุทธิทางบัญชีของ บริษัท กรุงเทพ 
เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด ตามงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับปรุงดวย
มูลคาของสินทรัพยหลักตามราคาตลาด ทั้งนี้ การทำ
รายการดังกลาวไดผานขั้นตอนดำเนินการตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความเห็นที่แตกตางจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได
เผยแพรมติดังกลาวผานตลาดหลักทรัพยฯ ใหสาธารณชน
รับทราบ

บริษัทยอยไดจายคาที่ปรึกษากฎหมายใหกับสำนักงานวิชัย 
ทองแตง ซึ่งเปนคาบริการที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
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2. นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต  

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

รายการธุรกรรมคาปกติ
ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีธุรกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข บริษัทมีนโยบายใหบริษัท
และบริษัทยอยคิดคาตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการทำธุรกรรมการคาการดำเนินงานดังกลาวระหวางบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคาตลาด โดยมีอัตราคาบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไข
การคาอื่นๆ เทาเทียมหรือเปนเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอย พึงกระทำ
กับผูอื่นซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาทั่วไป
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของ
และเปนไปเพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาล ระหวางกัน หรือระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคล
ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รายการ
ดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาดที่สามารถอางอิงที่มาของราคาคาสินคาหรือคา
บริการดังกลาวได และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ไมแตกตางจากการที่บริษัท
และ/หรือบริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผล
บังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการ
เกี่ยวโยงกันที่เปนรายการธุรกรรมทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไประหวางบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรม
การบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝาย
จัดการสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันที่เปนรายการทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาในลักษณะเดียว
กับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได 

บริษัทมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกิจการท่ีบริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 เทาน้ัน ภายใตเง่ือนไข
วาบริษัทยอยดังกลาวตองมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทถือหุนไมเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือทางการ
เงินดังกลาวจะเปนการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวท่ีสวนกลางเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอประโยชนสูงสุดแกองคกรโดยรวม 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการเงินภายในกลุมใน 3 ลักษณะ คือ  
1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกูดังกลาว
ไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบ้ียระหวางกันในอัตราท่ีสูงกวาตนทุนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริง ไมเกินรอยละ 
1 ตอป ซึ่งโดยรวมแลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง
ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่อง
จากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา 

2. การค้ำประกันเงินกูแกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือใหบริษัทยอยท่ีจัดต้ังในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศ
นั้นๆ โดยไดรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) จากผูใหกู  

รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติ  
หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคา
ทั่วไป 

การใหความชวยเหลือทางการเงิน 
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ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิ้นวันทำการ ระบบ Liquidity 
Management จะทำหนาที่โอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวที่บัญชีเงินฝากของบริษัทแม ซึ่งเงินฝากที่
โอนไปไวที่บัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะสั้นจากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ย
ระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพคลองสวน
เกินโอนไปยังบริษัทยอยที่ตองการใชเงิน ซึ่งเงินที่โอนไปดังกลาวจะแสดงฐานะแบบบัญชีใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใน
เครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน   
ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทท่ีมีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับดอกเบ้ีย
ในอัตราที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริษัทที่มีความตองการใชเงินสามารถกูเงินโดยมี
ตนทุนทางการเงินไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีความจำเปนตองเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต การทำรายการดังกลาวจะ
ตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กำหนดไว
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานที่กำกับดูแลบริษัท  

รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือ
จากที่กลาวมาขางตนที่เปนรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามความหมายของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
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 ท้ังน้ี ในการเขาทำรายการเก่ียวโยงกันทุกประเภทของบริษัท จะเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ
กฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้เพื่อเปนการคุมครองผู
ลงทุนและเกิดความโปรงใส หากมีความจำเปนที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่มิใชรายการคา
ปรกติหรือรายการสนับสนุนการคาปรกติท่ีมีเง่ือนไขขอตกลงทางการคาท่ัวไปตามราคาตลาด บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ดูแลใหรายการระหวางกันดังกลาวเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหบุคคลที่มีความเปนอิสระและมีความรูความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใหความเห็นตอ
รายการดังกลาว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 



คำอธิบายและการว�เคราะห
ฐานะการเง�น

และผลการดำเนินงาน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บทว�เคราะหสำหรับผูบร�หารผลการดำเนินงาน ป 2559
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย มีรายไดจากการดำเนินงานรวม จำนวน 68,844 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากป 2558 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคารักษาพยาบาลรอยละ 8 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผูปวยนอก
และผูปวยใน จากการมีเครือขายโรงพยาบาลที่กวางขวาง การขยายจำนวนเตียงในการใหบริการผูปวยและการปรับปรุงหองพักผูปวยใน 
ความพรอมของบุคลากรทางการแพทย ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของคารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟอ ความยากของโรคและความซับซอน
ของการรักษาพยาบาล

ท้ังน้ีการเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาลแบงเปนการเติบโตจากโรงพยาบาลเครือขายเดิมประมาณรอยละ 5 จากป 2558 ซ่ึงคิดเปน
สัดสวนรอยละ 92 ของรายไดคารักษาพยาบาล และการเติบโตจากโรงพยาบาลเครือขายใหม13 แหง1/ ประมาณรอยละ 56 จากป 2558 
ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของรายไดคารักษาพยาบาล ขณะท่ีรายไดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครือขายในกรุงเทพและปริมณฑล
เติบโตรอยละ 6 และโรงพยาบาลเครือขายในตางจังหวัดเติบโตรอยละ 12 จากป 2558

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน 2,749 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากป 2558 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
รายไดของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด (“เอ.เอ็น.บี.”) บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (“สหแพทยเภสัช”) และบริษัท 
กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (“เซฟดรัก”)

บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย (“EBITDA”) จำนวน 
14,727 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากป 2558 และมีกำไรปกติ จำนวน 8,178 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป 2558 หากรวม 
non-recurring items จากกำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 209 ลานบาท ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 
8,386 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป 2558 

สรุปเหตุการณที่สำคัญ
(1) ทริสเรทติ้งประกาศยืนยันอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ AA- 

วันท่ี 25 มกราคม 2560 ทริสเรทต้ิงไดประกาศยืนยันอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทท่ีระดับ 
AA- ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “คงท่ี” โดยอันดับเครดิตสะทอนถึงความเปนผูนำของบริษัทในฐานะผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน
รายใหญที่สุดในประเทศ รวมถึงเครือขายโรงพยาบาลที่กวางขวางและแข็งแกรง ชื่อเสียงของโรงพยาบาลในเครือขายที่เปนที่ยอมรับ 
ตลอดจนคณะผูบริหารและผูเช่ียวชาญทางการแพทยท่ีมีความสามารถและมากประสบการณ การประเมินยังพิจารณาถึงผลการดำเนิน
งานท่ีดีของบริษัท และความเส่ียงทางดานการเงินท่ีอยูในระดับปานกลาง จากการกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน สภาพคลองท่ีเพียงพอ และ
การใชหนี้สินในระดับปานกลาง
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1/ โรงพยาบาลเครือขายใหม 13 แหง ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่ดำเนินการภายใตการบริหารงานของ BDMS นอยกวา 2 ป ไดแก กรุงเทพเชียงใหม สนามจันทร เทพากร สิริโรจน 
กรุงเทพขอนแกน รอยัลพนมเปญ กรุงเทพไชนาทาวน เมืองเพชร ศรีระยอง ดีบุก สมิติเวชชลบุรี เมืองราช และเปาโลรังสิต



ในชวงป 2560-2562 ทริสเรทต้ิงคาดวาบริษัทจะยังคงผลการดำเนินงานท่ีดีเอาไวได โดยปจจัยการขับเคล่ือนการเติบโตทางธุรกิจ
มาจากการเติบโตของจำนวนผูปวยและโรงพยาบาลแหงใหมในเครือขายท่ีเพ่ิมข้ึน แมอัตราสวนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทอาจ
ไดรับแรงกดดันจากคาใชจายในการดำเนินงานคงที่ ตลอดจนคาเสื่อมราคาและคาจัดจำหนายของโรงพยาบาลใหม และการที่ BDMS 
Wellness Clinic อาจจะตองใชเวลาในการสรางรายไดและทำกำไรตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระยะหนึ่ง อยางไรก็ตาม คาดวาบริษัท
จะบริหารคาใชจายและลดตนทุนอยางตอเนื่อง เพื่อคงอัตรากำไรจากการดำเนินงานไว 

(2) BDMS Wellness Clinic
วันที่ 28 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งบริษัทยอย ภายใตชื่อ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด มีทุนจด

ทะเบียน 6,400 ลานบาท เพื่อเขาทำรายการซื้อที่ดินบริเวณโครงการ ปารคนายเลิศ เนื้อที่รวมประมาณ 15 ไร และสิ่งปลูกสราง 
ประกอบดวย อาคารโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปารคนายเลิศ อาคาร Promenade และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการศูนยสุขภาพ
แบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic ซึ่งจะเปดใหบริการในป 2560

ทั้งนี้ คาใชจายของโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,800 ลานบาท ประกอบดวย คาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางประมาณ 10,800 
ลานบาท และงบประมาณลงทุนและปรับปรุงทรัพยสินเพิ่มเติมประมาณ 2,000 ลานบาท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการ
ปารคนายเลิศ เปนที่เรียบรอยแลว โดยชำระเปนเงินจำนวน 2,000 ลานบาท ซึ่งเร็วกวากำหนดเดิมในไตรมาส 2/2560 และจะชำระ
เงินที่เหลือ จำนวน 7,720 ลานบาท ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

(3) การขยายโรงพยาบาลเครือขาย
ตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน บริษัทไดมีการขยายโรงพยาบาลเครือขายดังนี้
• โรงพยาบาลเครือขายแหงใหม 

• โรงพยาบาลเครือขายแหงเดิม
ในไตรมาส 1/2559 โรงพยาบาลสิริโรจนไดเปดใหบริการอาคารใหมขนาด 6 ช้ัน รวมพ้ืนท่ีมากกวา 21,000 ตารางเมตร มีจำนวน

เตียงโครงสรางทั้งสิ้น 46 เตียง เพื่อใหบริการดานศัลยกรรมตกแตงความงามแกนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(4) โรงงานแหงใหมของบริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด ไดเปดโรงงานผลิตยาแหงใหม ตั้งอยูที่นิคมอุตสากรรมสินสาคร บน

เนื้อที่ 15 ไร เพื่อขยายกำลังการผลิตยา ทั้งในรูปแบบของยาเม็ด ยาน้ำ ยารูปแบบกึ่งของแข็ง และกลุมยาเพนิซิลลิน ดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ไดมาตรฐานสากล และไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good 
Manufacturing Practice: GMP PIC/s) ในขณะที่โรงงานเดิมจะผลิตวิตามิน และอาหารเสริม 

(5) การเขาซื้อหุนของบริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด (“BHS”) และการซื้อเฮลิคอปเตอรลำใหม
ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดซ้ือหุนท่ีเหลือของ BHS ซ่ึงใหบริการเคล่ือน

ยายผูปวยฉุกเฉินทางอากาศทั้งในและตางประเทศแกโรงพยาบาลในเครือ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42.84 ลานบาท สงผลใหปจจุบันบริษัท
และบริษัทยอยถือหุนใน BHS เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 49 เปนรอยละ 100 ของทุนชำระแลวทั้งหมดของ BHS 

นอกจากน้ี บริษัทไดซ้ือเฮลิคอปเตอรรุน H145 ลำใหม ซ่ึงสามารถข้ึนลงบนลานจอดเฮลิคอปเตอรสวนใหญได นอกจากน้ียังมีการ
ออกแบบใหเสียงเฮลิคอปเตอรเบาลงเหมาะแกการบินข้ึนลงในพ้ืนท่ีชุนชน ท้ังน้ีเน่ืองจากเปนซีรียเดียวกับเคร่ืองเดิม จึงสามารถใชนักบิน 
ชาง อะไหล และเครื่องมือพิเศษรวมกันได ทำใหประหยัดตนทุนในการดำเนินงาน 

125

โรงพยาบาล เปดใหบริการจำนวนเตียงโครงสราง

ม.ค. 59

ม.ค. 60

150

162

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (เดิมคือโรงพยาบาลเมโย)



การเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน BHS และการซ้ือเฮลิคอปเตอรเพ่ิมน้ี เปนไปเพ่ือรองรับและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโรงพยาบาล
หลักใหเปน “ศูนยการแพทยแหงความเปนเลิศ” 

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับป 2559 
รายไดจากการดำเนินงาน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินงานรวม จำนวน 68,844 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,211 ลานบาท หรือรอยละ 8 
จากป 2558 สวนใหญเกิดจาก

• รายไดคารักษาพยาบาล จำนวน 65,237 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,997 ลานบาท หรือรอยละ 8 จากป 2558 มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึน
ของจำนวนผูปวยนอกและผูปวยใน จากการมีเครือขายโรงพยาบาลที่กวางขวาง การปรับปรุงหองพักผูปวยใน และความพรอมของ
บุคลากรทางการแพทยและแพทยผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการรวมผลประกอบการของ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ตั้งแตเดือน
มกราคม 2559 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟอ ความยากของโรคและความซับซอนของการรักษา
พยาบาล 

รายไดคารักษาพยาบาลป 2559 

ท้ังน้ีการเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาลแบงเปนการเติบโตจากโรงพยาบาลเครือขายเดิมประมาณรอยละ 5 และการเติบโตจาก
โรงพยาบาลเครือขายใหมประมาณรอยละ 56 จากป 2558 สวนใหญเกิดจากการเติบโตของ โรงพยาบาลเมืองราช โรงพยาบาลสมิติเวช
ชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม โรงพยาบาลสิริโรจน โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ และโรงพยาบาล
เปาโล รังสิต โดยสัดสวนของรายไดคารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเครือขายเดิมตอเครือขายใหมเทากับรอยละ 92 ตอ 8 ขณะที่
รายไดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครือขายในกรุงเทพและปริมณฑลเติบโตรอยละ 6 และโรงพยาบาลเครือขายในตางจังหวัด
เติบโตรอยละ 12 จากป 2558
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สัดสวนของรายไดเปลี่ยนแปลง (yoy)
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รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร

รายไดอื่น

รายไดจากการดำเนินงานรวม

(ลานบาท)



รายไดจากผูปวยชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 9 และรายไดจากผูปวยชาวตางชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป 2558 โดยสัดสวนรายไดจาก
ผูปวยชาวไทยตอตางชาติไมเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีรอยละ 71 ตอรอยละ 29 ในป 2558 และในป 2559 ท้ังน้ีรายไดคารักษาพยาบาล
ที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากผูปวยนอก รอยละ 11 และการเติบโตจากรายไดจากผูปวยใน รอยละ 7 จากป 2558
• รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน  2,749 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากงวดเดียวกันของปกอน สวนใหญเกิดจาก

รายไดที่เพิ่มขึ้นของ เอ. เอ็น. บี. สหแพทยเภสัช และ เซฟดรัก
• รายไดอ่ืนจำนวน 859 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8 จากป 2558 เน่ืองจากในป 2559 บริษัทมีการรับรูกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัท จำนวน 65 ลานบาท 

คาใชจายจากการดำเนินงาน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยรายงานคาใชจายในการดำเนินงานและคาเส่ือมราคา จำนวน 58,921 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,121 ลานบาท 
หรือรอยละ 10 จากป 2558

• บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) รวม 45,277 ลานบาท ในป 2559 
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป 2558 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคาแพทยและคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย จากการรับ
แพทยใหม ท้ังแพทย full-time และ part-time และจำนวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายโรงพยาบาลเครือขาย ประกอบ
กับตนทุนขายของ เอ.เอ็น.บี สหแพทยเภสัช และ เซฟดรัก

• คาใชจายในการบริหาร (รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) จำนวน 13,644 ลานบาท ในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากป 2558 
สาเหตุหลักจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรสนับสนุน และคาใชจายในการบริหารอื่นๆ 

• คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย จำนวน 4,804 ลานบาทในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป 2558 จากการปรับปรุงอาคาร และ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายของโรงพยาบาลเครือขายแหงใหม  
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เปลี่ยนแปลง
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คาใชจายในการดำเนินงาน (รวมคาเสื่อม)
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รายการอื่นๆ
• สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 1,370 ลานบาท เพิ่มขึ้น 111 ลานบาท หรือรอยละ 9 จากป 2558 โดยสวนแบง

กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมนี้ สวนใหญเกิดจากสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) 
จำนวน 868 ลานบาท และจากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จำนวน 435 ลานบาท 

• คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 881 ลานบาท ในป 2559  หรือลดลงรอยละ 22 จากป 2558 มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การทำสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง  สำหรับหุนกู จำนวน 4,000 ลานบาท โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำใหบริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยใน ไตรมาส 2/2559 (2) การปรับสมมติฐานในการคำนวณมูลคาหุนกู
แปลงสภาพที่คาดวาจะไถถอน ใหสอดคลองกับราคาหุนของบริษัท

• ภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน  1,922 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจาก 1,895 ลานบาท ในป 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
กำไรกอนภาษีนิติบุคคล สุทธิดวยสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในทรัพยสิน 

รายการไมปกติ (Non-recurring items)
ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยบันทึก Non-recurring items จำนวน 209 ลานบาท สวนใหญมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 206 ลานบาท (กอนหักภาษีเงินได)
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยบันทึก Non-Recurring Items ไดแกกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวน 209 

ลานบาท จากการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ก. วสุพล จำกัด (โรงพยาบาลเมืองราช)

วิเคราะหความสามารถในการทำกำไร 

จากที่ไดกลาวมาขางตน EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 14,220 ลานบาท ในป 2558 เปน 14,727 ลานบาท ในป 2559 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 
อยางไรก็ตาม EBITDA Margin ลดลงจากรอยละ 22.3 ในป 2558 เปนรอยละ 21.4 ในป 2559

บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรปกติจำนวน 8,178 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากป 2558 สงผลใหอัตรากำไรปกติลดลงจากรอยละ 12.3 
ในป 2558 เปนรอยละ 11.9 ในป 2559 ขณะที่กำไรปกติตอหุน เทากับ 0.53 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป 2558

หากรวม Non-recurring items บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 8,386 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป 2558 สงผลให
อัตรากำไรปกติลดลงจากรอยละ 12.6 ในป 2558 เปนรอยละ 12.2% ในป 2559 ขณะท่ีกำไรปกติตอหุน เทากับ 0.54 บาทตอหุน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 5 จากป 2558
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* ไมรวม Non-Recurring Items 
หมายเหตุ   EBITDA = รายไดจากการดำเนินงานรวม – รายจายจากการดำเนินงานรวม (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย)
              EBITDA Margin = EBITDA/รายไดจากการดำเนินงานรวม
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อัตรากำไร EBIT
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กำไรปกติตอหุน* (บาท)

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

(ลานบาท)



ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับปรุงกำไรสุทธิในงบการเงินรวม ป 2558 เพิ่มขึ้น 103 ลานบาท และปรับปรุงกำไรสะสมลดลง 1,177 ลานบาท
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาปฏิบัติ และการแกไขงบการเงินป 2558 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบขอ 3 และ 4) 

สินทรัพย 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 106,939 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 3,214 ลานบาท เพื่อรองรับ
การขยายโรงพยาบาลเครือขายเดิม เชน การขยายโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ เพื่อยกระดับใหเปน “ศูนยการแพทยแหงความ
เปนเลิศ” และโรงพยาบาลเครือขายใหม ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร ประกอบกับการขยายโรงงานของสหแพทยเภสัช ประกอบกับ
การจายคามัดจำที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโครงการปารคนายเลิศ 1,080 ลานบาท หรือรอยละ 10 ของคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
โครงการสุทธิดวยการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,312 ลานบาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
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เปลี่ยนแปลง
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

คาความนิยม

สินทรัพยอื่นๆ

รวมสินทรัพย

(ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง
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10,591
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ธ.ค. 59

12,589
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9,874

18,465
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55,719

2,586
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หุนกู* 

เงินกูระยะยาว*

หุนกูแปลงสภาพ

หนี้สินอื่นๆ

รวมหนี้สิน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

(ลานบาท)

* รวมสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป



หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จำนวน 48,635 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
สวนใหญเกิดจากการออกหุนกูในระหวางงวด จำนวน 3,000 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 1,503 
ลานบาท สุทธิดวยการไถถอนหุนกูในระหวางงวด จำนวน 1,000 ลานบาท และการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ 
1,741 ลานบาท

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จำนวน 58,305 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 สวนใหญเกิดจากกำไรในป 2559 สุทธิดวยเงินปนผลจาย 5,575 ลานบาท และผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บัญชีและจากการแกไขงบการเงินปกอน 1,177 ลานบาท  

การบริหารสภาพคลองและเงินทุน  
กระแสเงินสด 

สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 1,312 ลานบาท 
โดยบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันตนงวด จำนวน 5,529 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ 4,217 
ลานบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
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ป 2559

12,447

(9,492)

(4,266)

(1,312)

5,529

4,217

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(ลานบาท)



กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 12,447 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกำไรของป 2559
สวนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 9,492 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 8,506 

ลานบาท และการจายคามัดจำที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโครงการปารคนายเลิศ จำนวน 1,080 ลานบาท 
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 4,266 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการชำระคืนเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

จำนวน 7,806 ลานบาท การชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,735 ลานบาท การไถถอนหุนกูในระหวางงวด จำนวน 
1,000 ลานบาท และเงินปนผลจายจำนวน 5,575 ลานบาท สุทธิดวยเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 9,309 ลานบาท และการ
ออกหุนกูจำนวน 3,000 ลานบาท  

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2559 ลดลงเล็กนอยจากป 2558 จากผลประกอบการโรงพยาบาล
ใหม ซึ่งอยูระหวางการขยายฐานผูปวย จึงมีอัตราการทำกำไรต่ำกวาโรงพยาบาลเดิมของบริษัท

ในทำนองเดียวกัน อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงเล็กนอยจากป 2558 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 37.8 วัน และ 40.8 วัน ในป 2558 เปน 35.4 วัน และ 37.7 วัน ในป 

2559 ขณะที่ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 10.5 วัน ในป 2558 เปน 11.1 วัน ในป 2559 ตามลำดับ
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจาก 12.5 เทาในป 2558 เปน 16.7 เทาในป 2559 เน่ืองจากบริษัทมีคาใชจายทางการ

เงินที่ลดลง
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนไมเปลี่ยนแปลงจาก 0.5 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีอัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.4 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปน 
0.5 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้อัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 1.7 เทา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 เปน 1.9 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุ ไมรวม Non-Recurring Items
 การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คำนวณจาก 360 วัน
 อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจาย 
 หนี้สินหมายถึงหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ย

ป 2558

8.0
15.7

0.9
0.8

37.8
10.5
40.8

12.5
0.5
0.4
1.7

ป 2559

7.8
15.1

0.7
0.6

35.4
11.1
37.7

16.7
0.5
0.5
1.9

อัตราผลตอบแทน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA



บริษัทและบริษัทยอยยังคงดำเนินนโยบายการจัดการและควบคุมโครงสรางทางการเงินที่รัดกุม เปนไปตามเงื่อนไขการกูยืมของเงินกู
ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู โดยรักษาอัตราสวนทางการเงิน และสภาพคลองในระดับที่เหมาะสม 

ปจจัยที่มีผลตอการดำเนินงานในอนาคต 
ความตองการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากการมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได
ตอหัวของประชากร โดยเฉพาะในพื้นที่ตางจังหวัด การที่ประชาชนใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอยางมีคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยเชิงบวกจากความตองการการรักษาพยาบาลของผูปวยตางชาติที่เขามารับบริการรักษาสุขภาพในไทย (Medical 
Tourism) จากความคุมคาของราคาคารักษาพยาบาลและคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี

ปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนปจจัยสนับสนุนกลยุทธของบริษัทในการขยายเครือขายโรงพยาบาล การสรางศูนยความเปนเลิศดานเวชศาสตร
ชะลอวัยและการฟนฟูสุขภาพ BDMS Wellness Clinic และการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลทั้งในระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิให
สามารถรักษาโรคที่มีความซับซอนไดมากยิ่งขึ้น โดยทีมแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมือแพทยที่ทันสมัย และบุคลากรที่มี
ประสบการณและความพรอมในการรองรับความตองการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 

การดำเนินงานในอนาคต 
การมีโรงพยาบาลเครือขาย ที่ครอบคลุมผูปวยในหลายระดับทั่วทุกภูมิภาค ภายใตแบรนดที่หลากหลาย เปนปจจัยสำคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง รองรับความตองการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีการวางแนวในการดำเนิน
งานในอนาคตที่สำคัญดังนี้ 

• ศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers of Excellence)
บริษัทมุงเนนการยกระดับโรงพยาบาลแมขาย(Hub Hospitals) 9 แหง ใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers 

of Excellence) ไดแก (1) โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ (2) โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท (3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร 
(4) โรงพยาบาลพญาไท 2 (5) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (6) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (7) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม (8) โรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร และ (9) โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ ดวยการมุงม่ันพัฒนาศักยภาพในแตละโรงพยาบาลในเครือขาย ตามคุณภาพมาตรฐาน
สากล Joint Commission International (JCI) และการรวมมือทางดานการแพทยกับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐาน
ใหทัดเทียมกับตางประเทศโดยบริษัทไดรวมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแหง อาทิ 
(1) ดานโรคมะเร็ง (Cancer) : The University of Texas MD Anderson Cancer Center
(2) ดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma) : Hannover Medical School 
(3) ดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส (Orthopedics) และกระดูกสันหลัง (Spines) : Missouri Orthopaedic Institute 
(4) ดานโรคทางสมองและระบบประสาท (Neurosciences) : Neurosurgical Institute at Cedars-Sinai Medical Center 
(5) ดานโรคหัวใจและหลอดเลือด (Heart Disease / Cardiovascular): Oregon Health & Science University (OHSU) 

• BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic เปนผูใหบริการดานเวชศาสตรชะลอวัยและการฟนฟูสุขภาพครบวงจรรายแรกในภูมิภาคในเอเชีย มุงดูแล

ใหผูใชบริการมีสุขภาพที่แข็งแรงในองครวมทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงมีอายุยืนยาว (Longevity) ซึ่งไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
ทั่วโลกในชวงหลายปที่ผานมา อีกทั้งมีผูประกอบการนอยรายในโลกที่ใหบริการในลักษณะดังกลาว การสรางศูนยความเปนเลิศในดาน
เวชศาสตรชะลอวัยและการฟนฟูสุขภาพ สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ โดยมุงเนนการ
ขยายธุรกิจ เพ่ือใหครอบคลุมการบริการทางการแพทยแบบครบวงจรท้ังในดานการรักษาพยาบาล ดานเภสัชกรรม ดานการตรวจวิเคราะห
ดวยเทคโนโลยีการแพทย และดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
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• การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเครือขายแหงใหม
ต้ังแตตนป 2560 บริษัทไดเปดใหบริการโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซ่ึงเปนโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และมีศักยภาพในการเติบโตสูง 

นับเปนโรงพยาบาลในเครือแหงที่ 44 นอกจากนี้บริษัทมีแผนเพิ่มโรงพยาบาลเครือขายในตางจังหวัด อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร 
และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยงทางการเงินของโรงพยาบาลใหมดังกลาว บริษัทจึงวางแผนทยอยเปดโรง-
พยาบาลเปนเฟส โดยจะปรับเพิ่มจำนวนเตียงตามความตองการการรักษาพยาบาล

ในชวงท่ีผานมา บริษัทไดมีการเพ่ิมโรงพยาบาลเครือขายแหงใหมอยางตอเน่ือง บริษัทจึงมุงเนนการเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถ
ในการทำกำไรใหแกโรงพยาบาลเครือขายแหงใหม การดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลใหไดมาตรฐาน และการใหความรวมมือกันระหวาง
โรงพยาบาลในเครือขาย เพื่อใหการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

• การขยายธุรกิจที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล
รายไดจากธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการรักษาพยาบาล คิดเปนรอยละ 4 ของรายไดจากการดำเนินงานของบริษัทในป 2559 บริษัทคาดวา

รายไดจากธุรกิจเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล อาทิ หองปฏิบัติการทางการแพทยและshared services (บริษัท เนชั่นแนลเฮลธแคร 
ซิสเต็มส จำกัด) ธุรกิจยา (เอ.เอ็น.บี และสหแพทยเภสัช ) และรานขายยา (เซฟดรัก) จะเติบโตอยางตอเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความ
ตองการการรักษาพยาบาลในอนาคต ประกอบกับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทในเครือเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้น และ
เสริมสรางการบริการดานการรักษาพยาบาลที่ครบวงจร นับเปนการเสริมศักยภาพการเติบโตของรายไดจากการดำเนินงานของบริษัท 
และเสริมสรางโอกาสในการเพิ่มอัตราการทำกำไรในอนาคต 

• แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัทจะดำเนินงานดวยความระมัดระวังและปรับกลยุทธเพื่อรักษาผลการดำเนินงานและเสริมสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจตาม

แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการตอบแทนและดูแลสังคมไทย บริษัทใหความสำคัญกับการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ
ตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดมอบสุขภาพที่ดีใหแกผูปวย ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการรักษาพยาบาลในระดับ
สากล มีตัวช้ีวัดและควบคุมคุณภาพอยางเปนรูปธรรม โดยผานการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลในหลายระดับครอบคลุมท้ังเครือขาย 
อาทิ JCI, Advanced HA และ HA นอกจากนี้บริษัทรวมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมออกหนวย
ตรวจสุขภาพเพื่อชวยเหลือผูปวยยากไรและดอยโอกาสเปนประจำทุกเดือน “โครงการจิตอาสา” เพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรวมชวย
เหลือสังคมผานกิจกรรมตางๆ เพราะบริษัทมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่เติบโตเคียงคูกับสังคมไทยยั่งยืนตลอดไป
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คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอหนาท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับกิจการท่ีดี 
การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2559 มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน เปดเผยอยาง
เพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกนโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ตลอด
จนไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานงบการเงินของบริษัท
ที่ผานมา และไดรับรายงานวารายงานทางการเงินของบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน
ความเห็นเหลานี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำป 2559 และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2559 
(แบบ 56-1) ของบริษัท 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลทางบัญชีมีการ
บันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสิน เพื่อปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถเช่ือม่ันอยางมี
เหตุผลตอความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

นายแพทยปราเสร�ฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผูบร�หารและกรรมการผูอำนวยการใหญ

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น
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รายงานและ
งบการเง�นรวม

31 ธันวาคม 2559
บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ร� ษั ท ย อ ย



ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผู

สอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาได
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอตอไปน้ี ท้ังน้ีขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีตอไปน้ีแตอยางใด 
ก. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมาถือปฏิบัติ

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัยมาใชกับโครงการใหการรักษาพยาบาลโดยคิดคาใชจายเพียงเล็กนอยใหแก
สมาชิกที่ไดจายคาสมาชิกลวงหนาเปนระยะเวลาตลอดชีพของบริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งเขาขายเปนสัญญาประกันภัย 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ซึ่งแมโครงการดังกลาวจะไดถูกยกเลิกไปแลวดวยเหตุผลทางกฎหมายโดยบริษัทฯ 
และบริษัทยอยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ 2560 ตามลำดับ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
42 แตเน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 มีผลบังคับใชสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อสะทอนรายการปรับปรุงในสวนที่
เกี่ยวกับหนี้สินจากสัญญาใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพภายใตโครงการดังกลาว 

การปรับงบการเงินนี้ไดถือตามตัวเลขจำนวนเงินคืนและชดเชยใหแกสมาชิกจากการยุติโครงการที่คาดวาจะจายคืนในป 2560 
ปจจุบันสมาชิกบางสวน (ในงบการเงินรวม จำนวนประมาณ 142 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 
137 รายจาก 282 ราย) ไดตกลงยอมรับขอเสนอดังกลาวแลว แตสมาชิกบางสวนยังไมไดตอบรับขอเสนอดังกลาวตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 42 ดังน้ันจึงยังมีความไมแนนอนอยู กรณีน้ีเปนผลจากการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหมที่ใหถือปฏิบัติตั้งแตป 2559 เปนตนไป ที่มีผลยอนหลังตอการประกอบการในอดีต 

ข. รายการแกไขงบการเงินปกอนเกี่ยวกับสำรองผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับผลสะสมของการแกไขงบการเงินปกอน โดยในป 2559 ฝาย

บริหารพิจารณาผลประโยชนของพนักงานในการไดรับการรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุแลวพบวาบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหน่ึง
บันทึกผลประโยชนของพนักงานในงบการเงินปกอนๆ ต่ำไป ดังน้ัน บริษัทฯ ทำการปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบใหมเพื่อใหถูกตอง 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน

สำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้   
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธี
การตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 

การรับรูรายได
รายไดจากกิจการโรงพยาบาลถือเปนบัญชีที่สำคัญตองบการเงิน เนื่องจากมีจำนวนเงินคอนขางสูง คิดเปนประมาณรอยละ 94 ของ

ยอดรายไดรวม และรายไดจากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคประกอบ ไดแก รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รายไดคาบริการทาง
การแพทย รายไดคาหองผูปวย เปนตน รวมถึงมีสวนลดสำหรับคูสัญญาตางๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่ทำกับคูสัญญามีความหลาก
หลาย โดยการรับรูรายไดคารักษาพยาบาลของกลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการหรือจำหนายแลว

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของกับ
วงจรรายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยางเพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว 
นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุมตัวอยางรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหวางปเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ 
สุมสงหนังสือยืนยันยอดลูกหน้ีการคา และตรวจตัดยอดการรับรูรายได ประกอบกับไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย 
(Disaggregated data) วิเคราะหอัตราสวนของรายไดท่ีสำคัญกับขอมูลในอดีตและในกลุมอุตสาหกรรม เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป 

คาความนิยม 
ขาพเจาใหความสำคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงินขอ 20 เนื่องจาก

การประเมินการดอยคาของคาความนิยมถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวย
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยน้ัน รวมถึงการกำหนด
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาคาความนิยม

ขาพเจาไดประเมินการกำหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เลือกใชโดยการทำความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอก
จากนี้ ขาพเจาไดทำการทดสอบขอสมมติที่สำคัญที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทำ
โดยฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝาย
บริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของบริษัทฯและบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจน
ทดสอบการคำนวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจำลองทางการเงิน นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยม 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมาถือปฏิบัติ - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  สัญญาประกันภัย   
ตามที่กลาวในวรรคขอมูลและเหตุการณที่เนนและตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทฯตองนำมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2559 มาถือปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่ง
มีสัญญาใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพแกสมาชิก ซึ่งสัญญาดังกลาวเขาลักษณะสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 4 บริษัทฯจึงไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือสะทอนรายการปรับปรุงจากการใชนโยบายบัญชีดังกลาว
และเพื่อแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ดังนั้นขาพเจาจึงพิจารณาเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

ขาพเจาไดพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาการรักษาพยาบาลตลอดชีพแกสมาชิกและพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
และไดสอบถามฝายบริหารเก่ียวกับเง่ือนไขการใหบริการกับสมาชิก ในสวนของจำนวนเงินท่ีนำมาปรับปรุงในงบการเงิน ขาพเจาไดทดสอบ 
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การคำนวณจำนวนเงินที่จะตองจายคืนแกสมาชิกพรอมทั้งเงินคาชดเชย อานรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สอบทานรายงาน
ความเห็นจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯและบริษัทยอย ตรวจสอบรายการการปรับปรุงงบการเงินในอดีต ตรวจสอบการจายคืน
เงินใหกับสมาชิกในสวนท่ีจายแลว และสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญเก่ียวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 มาถือ
ปฏิบัติ และการปรับยอนหลังงบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายการแกไขงบการเงินปกอนเกี่ยวกับสำรองผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
ตามที่กลาวในวรรคขอมูลและเหตุการณที่เนนและตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในป 2559 ฝายบริหารพิจารณา

ผลประโยชนของพนักงานในการไดรับการรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุ แลวพบวาบริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกผลประโยชน
ของพนักงานในงบการเงินปกอนๆ ต่ำไป ดังน้ัน บริษัทฯทำการปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบใหมเพื่อใหถูกตอง ดังนั้นขาพเจาจึงพิจารณาเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ขาพเจาไดตรวจสอบสัญญาการจางงานและรายงานสรุปจำนวนพนักงานที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุและได
ประเมินขอสมมติฐานท่ีสำคัญเก่ียวกับขอมูลการรักษาพยาบาล ตนทุนคารักษาพยาบาลท่ีเก่ียวของ ขอมูลดานประชากรศาสตรเก่ียวกับอายุ
เฉล่ียและอัตราการมรณะรวมถึงวิธีการท่ีใชในการประเมินภาระหน้ีสินตางๆ จากรายงานการประเมินของนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ
วาจางจากบริษัทฯ และบริษัทยอย ทดสอบการคำนวณ ตรวจสอบรายการปรับปรุงงบการเงินในอดีต อานรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสวัสดิการพนักงานเร่ืองคารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุและตรวจสอบเอกสารท่ีพนักงานลงนาม
ยอมรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดังกลาว ตรวจสอบการจายเงินชดเชยใหกับพนักงานและสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญเก่ียวกับสำรอง
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน และการปรับยอนหลังงบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอมูลอื่น 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 

ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระ

สำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียว
กับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินการตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียง
พอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซ่ึง
เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถาน-
การณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญ
ตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญ ขาพเจา
จะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุด
การดำเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของตลอดจนประเมินวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภาย
ในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปนอิสระและ
ไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
วากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปจจุบันและกำหนดเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
หามไมใหเปดเผยตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา
เพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ

139

กมลทิพย  เลิศว�ทยวรเทพ
ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ 2560
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบแสดงฐานะการเง�น

สินทรัพย งบการเง�นรวม

 

1,862,514,806 

 1,583,291,938 

 1,051,772,413 

 1,755,709,338 

 - 

 98,629,263 

 22,939,305 

 6,374,857,063 

 14,000,000 

 9,028,589,568 

 36,557,176,437 

 664,246,284 

 5,341,174,983 

 519,109,433 

 7,386,789,781 

 296,981,200 

 - 

 310,489,847 

 60,704,290 

 379,561,562 

 - 

 46,320,418 

 60,605,143,803 

 66,980,000,866 

 

2,762,362,494 

 387,027 

 985,999,187 

 2,143,392,592 

 - 

 108,903,873 

 53,467,200 

 6,054,512,373 

 - 

 9,028,589,568 

 40,431,044,012 

 427,402,912 

 5,130,374,694 

 704,498,529 

 9,749,142,320 

 296,981,200 

 - 

 482,171,342 

 28,948,184 

 350,167,562 

 1,080,000,000 

 56,367,578 

 67,765,687,901 

 73,820,200,274 

7 

8 

10, 11, 12

12 

13 

9 

14 

15 

16 

12 

17 

18 

19 

20 

21 

33 

12, 22

18.1 

12 

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
1 มกราคม

2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน

คาความนิยม

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

สิทธิการเชา 

เงินมัดจำคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง

อื่นๆ

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

 

3,617,144,329 

 1,353,034 

 1,470,057,934 

 1,326,938,930 

 - 

 99,357,785 

 30,944,662 

 6,545,796,674 

 14,000,000 

 9,028,589,568 

 39,070,482,959 

 771,950,462 

 5,786,370,550 

 530,237,832 

 8,070,214,543 

 296,981,200 

 - 

 385,142,951 

 59,643,525 

 362,422,115 

 - 

 26,500,933 

 64,402,536,638 

 70,948,333,312 

 

3,608,367,714 

 1,877,618,065 

 5,822,137,258 

 - 

 9,100,000 

 1,110,813,412 

 270,021,135 

 12,698,057,584 

 29,525,658 

 14,182,876,470 

 - 

 1,006,683,252 

 - 

 265,450,433 

 46,935,257,816 

 297,307,543 

 15,999,933,687 

 861,366,691 

 - 

 700,374,772 

 - 

 392,824,164 

 80,671,600,486 

 93,369,658,070 

 

5,528,543,111 

 28,280,659 

 6,484,342,871 

 - 

 - 

 1,285,769,345 

 255,432,045 

 13,582,368,031 

 60,707,653 

 15,093,034,805 

 - 

 1,085,157,043 

 - 

 284,767,664 

 52,949,905,969 

 297,307,543 

 16,932,250,590 

 1,036,728,473 

 - 

 670,176,910 

 - 

 342,590,020 

 88,752,626,670 

 102,334,994,701 

 

4,216,830,857 

 548,063,152 

 6,032,711,285 

 - 

 - 

 1,515,747,918 

 281,982,063 

 12,595,335,275 

 45,862,059 

 16,401,010,414 

 - 

 835,985,142 

 - 

 306,743,951 

 56,163,736,353 

 297,307,543 

 16,932,250,590 

 1,188,302,453 

 - 

 697,715,441 

 1,080,000,000 

 395,162,199 

 94,344,076,145 

 106,939,411,420 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบแสดงฐานะการเง�น (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน งบการเง�นรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
1 มกราคม

2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงิน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

หนี้สินจากสัญญาใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 

สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

เงินกูยืมระยะสั้น 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ภาษีเงินไดคางจาย 

คาใชจายคางจาย 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

สวนที่เปนหนี้สินหมุนเวียน 

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่เปน

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก 

สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก 

สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

หุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหนี้สิน 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

สวนที่เปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่เปน

หนี้สินไมหมุนเวียน 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

รวมหนี้สิน

23 

12, 24

3 

25 

26 

27 

12 

29 

25 

26 

27 

28

 

29 

33 

12 

 

- 

 927,757,614 

 820,311,726 

 1,537,680,800 

 10,717,752 

 2,499,842,503 

 - 

 4,703,038,618 

 82,257,572 

 592,525,182 

 

- 

 

104,650,389 

 139,230,005 

 11,418,012,161 

 9,306,925,600 

 15,404,412 

 8,592,143,587 

 9,345,724,643 

 

888,947,173 

 

132,257,117 

 - 

 54,733,977 

 28,336,136,509 

 39,754,148,670 

 

1,500,000,000 

 1,004,281,868 

 820,311,726 

 4,239,341,800 

 11,213,542 

 - 

 - 

 8,343,358,008 

 75,348,313 

 1,114,743,163 

 

239,691,300 

 

105,400,778 

 98,463,467 

 17,552,153,965 

 3,453,331,333 

 3,398,968 

 12,588,899,605 

 9,873,567,164 

 

632,829,915 

 

120,706,391 

 - 

 44,720,573 

 26,717,453,949 

 44,269,607,914 

 

- 

 1,288,882,537 

 820,311,726 

 1,672,206,000 

 10,230,295 

 999,835,639 

 - 

 8,303,333,657 

 138,543,809 

 1,151,084,489 

 

157,814,200 

 

105,203,869 

 80,186,736 

 14,727,632,957 

 7,697,531,600 

 6,528,177 

 9,591,140,848 

 9,683,480,857 

 

836,758,342 

 

117,720,319 

 - 

 37,496,263 

 27,970,656,406 

  42,698,289,363 

 

21,850,446 

 4,388,736,560 

 963,797,750 

 1,592,367,640 

 59,337,586 

 2,499,842,503 

 88,700,000 

 - 

 631,985,257 

 2,796,219,548 

 

- 

 

307,562,934 

 507,179,090 

 13,857,579,314 

 9,371,612,676 

 101,402,802 

 8,592,143,587 

 9,345,724,643 

 

2,077,754,465 

 

599,681,695 

 1,506,801,926 

 199,998,971 

 31,795,120,765 

 45,652,700,079 

 

75,859,716 

 4,934,750,901 

 963,797,750 

 1,708,223,631 

 57,205,890 

 999,835,639 

 97,700,000 

 - 

 726,682,651 

 4,855,181,484 

 

157,814,200 

 

362,350,535 

 355,450,605 

 15,294,853,002 

 7,737,989,124 

 46,944,936 

 9,591,140,848 

 9,683,480,857 

 

2,095,752,204 

 

577,635,522 

 2,180,130,269 

 130,007,199 

 32,043,080,959 

 47,337,933,961 

 

1,578,643,930 

 4,546,002,741 

 963,797,750 

 4,252,097,511 

 43,860,890 

 - 

 89,000,000 

 - 

 699,777,573 

 4,766,057,653 

 

317,891,300 

 

216,445,069 

 403,865,319 

 17,877,439,736 

 3,453,331,333 

 17,656,934 

 12,588,899,605 

 9,873,567,164 

 

1,928,147,614 

 

647,059,860 

 2,111,758,339 

 136,696,436 

 30,757,117,285 

 48,634,557,021 
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบแสดงฐานะการเง�น (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) งบการเง�นรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
1 มกราคม

2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

 

1,649,786,871 

 1,549,095,654 

 

20,418,606,952 

 - 

 170,000,477 

 3,554,535,583 

 1,533,613,530 

 27,225,852,196 

 

- 

 27,225,852,196 

 66,980,000,866 

 

1,649,786,871 

 1,549,095,654 

 

20,418,606,952 

 - 

 170,000,477 

 5,852,887,332 

 1,560,001,945 

 29,550,592,360 

 

- 

 29,550,592,360 

 73,820,200,274 

31

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน  

หุนสามัญ 16,497,868,714 หุน

มูลคาหุนละ 0.1 บาท  

หุนสามัญ 15,490,956,540 หุน

มูลคาหุนละ 0.1 บาท  

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว 

สวนเกินมูลคาหุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน

กำไรสะสม

จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทยอย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

 

1,649,786,871 

 1,549,095,654 

 

20,418,606,952 

 - 

 170,000,477 

 4,492,563,994 

 1,619,776,872 

 28,250,043,949 

 

- 

 28,250,043,949 

 70,948,333,312 

 

1,649,786,871 

 1,549,095,654 

 

20,481,530,880 

 305,000,325 

 170,000,477 

 21,778,832,167 

 1,215,423,175 

 45,499,882,678 

 

2,217,075,313 

 47,716,957,991 

 93,369,658,070 

 

1,649,786,871 

 1,549,095,654 

 

20,481,530,880 

 305,000,325 

 170,000,477 

 26,197,987,900 

 3,795,303,504 

 52,498,918,740 

 

2,498,142,000 

 54,997,060,740 

 102,334,994,701 

 

1,649,786,871 

 1,549,095,654 

 

20,481,530,880 

 305,000,325 

 170,000,477 

 29,069,149,164 

 4,143,785,415 

 55,718,561,915 

 

2,586,292,484 

 58,304,854,399 

 106,939,411,420 
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบกำไรขาดทุน

งบการเง�นรวม

2559 2558 2559 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

รายได  

รายไดคารักษาพยาบาล 

รายไดอื่น  

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร

ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

เงินปนผลรับ

กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

อื่น ๆ

รวมรายไดอื่น  

รวมรายได 

คาใชจาย  

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 

คาใชจายในการบริหาร 

รวมคาใชจาย 

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายทางการเงิน 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินได 

กำไรสำหรับป 

การแบงปนกำไร 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 

 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน) 

12 

12 

14, 15, 16

16 

12 

12 

14 

12 

33 

34 

 

13,084,412,086 

 46,874,033 

 330,422,226 

 3,372,145,263 

 - 

 - 

 858,135,456 

 4,607,576,978 

 17,691,989,064 

 7,929,511,665 

 3,634,773,761 

 11,564,285,426 

 6,127,703,638 

 - 

 6,127,703,638 

 (1,219,901,237)

 4,907,802,401 

 (343,345,229)

 4,564,457,172 

 4,564,457,172 

0.29 

15,490,956,540 

 

60,239,803,830 

 2,594,595,226 

 47,298,108 

 17,911,051 

 208,747,913 

 - 

 798,436,516 

 3,666,988,814 

 63,906,792,644 

 41,151,348,392 

 12,648,561,376 

 53,799,909,768 

 10,106,882,876 

 1,258,968,268 

 11,365,851,144 

 (1,135,865,592)

 10,229,985,552 

 (1,895,304,981)

 8,334,680,571 

8,020,716,358 

 313,964,213 

 8,334,680,571 

0.52 

15,490,956,540 

 

13,330,145,501 

 53,331,929 

 316,866,070 

 5,418,965,241 

 - 

 205,463,809 

 1,171,502,517 

 7,166,129,566 

 20,496,275,067 

 8,404,606,693 

 3,834,010,994 

 12,238,617,687 

 8,257,657,380 

 - 

 8,257,657,380 

 (963,475,555)

 7,294,181,825 

 (358,744,037)

 6,935,437,788 

6,935,437,788 

0.45 

15,490,956,540 

 

65,236,523,139 

 2,748,575,294 

 52,215,191 

 21,375,943 

 - 

 208,663,809 

 858,860,305 

 3,889,690,542 

 69,126,213,681 

 45,276,809,525 

 13,644,189,407 

 58,920,998,932 

 10,205,214,749 

 1,369,958,152 

 11,575,172,901 

 (881,008,035)

 10,694,164,866 

 (1,922,300,568)

 8,771,864,298 

8,386,477,660 

 385,386,638 

 8,771,864,298 

0.54 

15,490,956,540 

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเง�นรวม

2559 2558 2559 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

ผลกำไร(กลับรายการสวนเกินทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน 

หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน 

เงินตราตางประเทศ 

สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม 

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

- สุทธิจากภาษีเงินได

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได 

ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

- สุทธิจากภาษีเงินได

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 

16 

14 

18 

 

4,564,457,172 

86,163,342 

 - 

 - 

 86,163,342 

 (63,908,037)

 - 

 (63,908,037)

 22,255,305 

4,586,712,477 

4,586,712,477 

 

8,334,680,571 

78,176,021 

 91,035,792 

 (53,713,502)

 115,498,311 

 (27,906,658)

 2,541,276,981 

 2,513,370,323 

 2,628,868,634 

10,963,549,205 

10,571,140,511 

 392,408,694 

 10,963,549,205 

 

6,935,437,788 

(59,774,927)

 - 

 - 

 (59,774,927)

 - 

 - 

 - 

 (59,774,927)

6,875,662,861 

6,875,662,861 

 

8,771,864,298 

33,315,720 

 (6,844,480)

 440,392,219 

 466,863,459 

 - 

 39,232,196 

 39,232,196 

 506,095,655 

9,277,959,953 

8,879,699,385 

 398,260,568 

 9,277,959,953 

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบกระแสเง�นสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเง�นรวม

2559 2558 2559 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

ปรับรายการที่กระทบกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย) 

จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

รายการตัดบัญชีสินทรัพย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน

ขาดทุน(กลับรายการ)จากการดอยคาของสินทรัพย

สำรองสินคาเสื่อมสภาพ

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจาย

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

คาใชจายในการออกหุนกูและหุนกูแปลงสภาพตัดจำหนาย

กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

คาใชจายวันหยุดพนักงาน

รายไดดอกเบี้ยรับ

รายไดเงินปนผลรับ

คาใชจายดอกเบี้ย

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน

 

4,907,802,401 

 820,488,759 

 1,985,758 

 21,727,872 

 - 

 2,700,000 

 384,886 

 (127,204,137)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 30,731,171 

 (3,077,597)

 (9,000,000)

 (13,282,367)

 43,149,279 

 2,633,255 

 (330,422,226)

 (3,372,145,263)

 1,219,901,237 

3,196,373,028 

 

10,229,985,552 

 4,386,699,641 

 25,475,985 

 117,004,688 

 17,493,668 

 2,700,000 

 1,804,776 

 (436,469,750)

 (1,258,968,268)

 (57,328,697)

 - 

 - 

 (208,747,913)

 30,731,171 

 (12,936,066)

 (9,000,000)

 (12,289,509)

 187,751,407 

 14,111,750 

 (47,298,108)

 (17,911,051)

 1,135,865,592 

14,088,674,868 

 7,294,181,825 

 937,633,690 

 5,115,464 

 44,127,797 

 - 

 (2,700,000)

 227,596 

 (128,346,841)

 - 

 - 

 (205,463,809)

 - 

 - 

 31,814,821 

 (5,518,045)

 (128,771,713)

 (612,906)

 48,745,546 

 3,118,226 

 (316,866,070)

 (5,418,965,241)

 963,475,555 

3,121,195,895 

 

10,694,164,866 

 4,803,222,771 

 17,125,689 

 109,215,203 

 - 

 (5,439,998)

 2,872,967 

 (319,383,476)

 (1,369,958,152)

 - 

 (208,663,809)

 388,735 

 - 

 31,814,821 

 (14,334,607)

 (65,323,848)

 (612,906)

 196,969,047 

 12,741,483 

 (52,215,191)

 (21,375,943)

 881,008,035 

14,692,215,687 

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบกระแสเง�นสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเง�นรวม

2559 2558 2559 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ)

สินทรัพยดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

ดอกเบี้ยรับ

จายดอกเบี้ย

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี

จายภาษีเงินได

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินปนผลรับ

เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่น

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เงินมัดจำคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง

เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

รับชำระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

 

(444,564,863)

 (1,113,408)

 (8,005,357)

 25,339,704 

 39,369,528 

 558,209,220 

 113,220,818 

 (59,043,269)

 (17,408,956)

 (17,237,712)

 3,385,138,733 

 334,973,696 

 (917,306,213)

 - 

 (299,619,963)

 2,503,186,253 

 

1,581,938,905 

 - 

 3,372,145,263 

 - 

 - 

 - 

 (2,513,306,522)

 (2,128,399)

 12,009,217 

 (1,110,600,462)

 - 

 - 

 428,770,408 

 (1,180,710,000)

 811,608,800 

 (135,541,661)

 1,264,185,549 

 

(851,648,651)

 (177,458,434)

 12,069,598 

 8,856,891 

 164,250,632 

 2,080,806,887 

 469,211,177 

 (155,600,687)

 (44,209,416)

 (69,991,769)

 15,524,961,096 

 48,659,354 

(831,711,376)

 8,454,141 

 (1,884,710,186)

 12,865,653,029 

 

1,849,337,406 

 (32,181,995)

 816,884,560 

 112,847,900 

 - 

 25,000,000 

 (1,684,535,404)

 (2,128,399)

 71,927,319 

 (5,976,203,862)

 - 

 (3,000,000)

 - 

 - 

 - 

 (360,811,236)

 (5,182,863,711)

 

438,681,128 

 (9,773,684)

 (22,522,538)

 (34,073,166)

 40,480,522 

 (39,454,980)

 131,529,823 

 18,276,731 

 (170,796,873)

 7,224,305 

 3,480,767,163 

 318,115,892 

 (806,525,261)

 - 

 (374,390,254)

 2,617,967,540 

 

966,006 

 14,000,000 

 5,418,965,241 

 - 

 - 

 475,292,700 

 (1,360,561,054)

 (2,305,687)

 9,789,805 

 (2,881,608,544)

 (1,080,000,000)

 (4,169,918)

 (816,453,662)

 (457,458,490)

 1,108,609,785 

 (175,139,083)

 249,927,099 

 

341,939,990 

 (232,851,541)

 (26,550,018)

 18,154,803 

 388,307,235 

 (105,997,850)

 242,902,348 

 48,414,714 

 (204,496,536)

 6,689,236 

 15,168,728,068 

 52,691,584 

(720,066,293)

 22,088,724 

 (2,076,803,618)

 12,446,638,465 

 

(519,782,493)

 14,845,594 

 506,620,243 

 - 

 31,339,237 

 484,942,700 

 (7,843,320)

 (2,305,687)

 58,228,169 

 (8,506,442,347)

 (1,080,000,000)

 (82,134,134)

 - 

 - 

 - 

 (389,696,325)

 (9,492,228,363)

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบกระแสเง�นสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเง�นรวม

2559 2558 2559 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายชำระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน

เงินสดรับจากการออกหุนกู

เงินสดจายชำระไถถอนหุนกู

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

จากการเรียกชำระคาหุนเพิ่มเติมของบริษัทยอย

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

เงินปนผลจาย

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม

เงินสดสุทธิไใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่ไมใชเงินสด

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน

เจาหนี้คาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 - 

 3,600,295,038 

8,900,000,000 

(8,900,000,000)

 - 

 (1,537,680,800)

 (10,251,142)

 1,997,415,349 

 (2,500,000,000)

 - 

- 

 (3,562,520,724)

 - 

 (2,012,742,279)

 1,754,629,523 

 1,862,514,806 

 3,617,144,329 

 111,495 

 326,379,198 

 2,157,221 

 

9,000,000 

 - 

 8,955,244,748 

(8,903,020,895)

 1,000,000 

 (1,585,964,446)

 (77,385,378)

 1,997,415,349 

 (2,500,000,000)

 52,191,440 

(6,464,321)

 (3,562,520,724)

 (142,109,694)

 (5,762,613,921)

 1,920,175,397 

 3,608,367,714 

 5,528,543,111 

 20,320,394 

 487,586,062 

 (47,098,504)

 - 

 40,024,351 

 9,300,000,000 

(7,800,000,000)

 - 

 (1,671,607,000)

 (12,297,501)

 2,996,318,126 

 (1,000,000,000)

 - 

- 

 (5,575,114,450)

 - 

 (3,722,676,474)

 (854,781,835)

 3,617,144,329 

 2,762,362,494 

 9,721,216 

 (332,668,621)

 10,943,939 

 

(8,700,000)

 - 

9,308,786,258 

(7,805,817,242)

 - 

 (1,734,683,265)

 (60,512,667)

 2,996,318,126 

 (1,000,000,000)

- 

(168,945,080)

 (5,575,114,450)

 (217,454,036)

 (4,266,122,356)

 (1,311,712,254)

 5,528,543,111 

 4,216,830,857 

 14,861,948 

 (609,976,373)

 (155,579,840)

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไวเดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ผลสะสมจากการแกไขงบการเงินปกอน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุงใหม

กำไรสำหรับป - ปรับปรุงใหม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย 

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ

ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่

ไมมีอำนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ลดลงจากการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - หลังการปรับปรุงใหม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - ตามที่รายงานไวเดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ผลสะสมจากการแกไขงบการเงินปกอน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - หลังการปรับปรุงใหม

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย 

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ

ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ

ควบคุมจากการซื้อและขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ลดลงจากการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

148

บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 23,059,104,916 

 (703,343,210)

 (576,929,539)

21,778,832,167 

 8,020,716,358 

 (39,039,901)

 7,981,676,457 

 (3,562,520,724)

 - 

- 

 - 

 26,197,987,900 

 27,375,018,014 

 (725,835,257)

 (451,194,857)

26,197,987,900 

 8,386,477,660 

 59,798,054 

 8,446,275,714 

 (5,575,114,450)

 - 

- 

 - 

 29,069,149,164 

1,549,095,654 

 - 

 - 

1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 1,549,095,654 

 1,549,095,654 

 - 

 - 

1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 1,549,095,654 

 20,481,530,880 

 - 

 - 

20,481,530,880 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 20,481,530,880 

 20,481,530,880 

 - 

 - 

20,481,530,880 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 20,481,530,880 

 305,000,325 

 - 

 - 

305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 305,000,325 

 305,000,325 

 - 

 - 

305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 305,000,325 

170,000,477 

 - 

 - 

170,000,477 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 170,000,477 

 170,000,477 

 - 

 - 

170,000,477 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 170,000,477 

3 

4 

30 

3 

4 

30 

ทุนเร�อนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

ผลตางจากการ
ปรับโครงสราง

การถือหุน

จัดสรรแลว -
สำรอง

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรรหมายเหตุ

กำไรสะสม

งบการเง�นรวม
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

 585,527,449 

 - 

 - 

585,527,449 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 585,527,449 

 585,527,449 

 - 

 - 

585,527,449 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 585,527,449 

 259,081,633 

 - 

 - 

259,081,633 

 - 

 78,174,126 

 78,174,126 

 - 

 - 

- 

 - 

 337,255,759 

337,255,759 

 - 

 - 

337,255,759 

 - 

 33,321,181 

 33,321,181 

 - 

 - 

- 

 - 

 370,576,940 

 2,639,478,771 

 - 

 - 

2,639,478,771 

 - 

 2,470,623,555 

 2,470,623,555 

 - 

 - 

- 

 - 

 5,110,102,326 

 5,110,102,326 

 - 

 - 

5,110,102,326 

 - 

 26,203,184 

 26,203,184 

 - 

 - 

- 

 - 

 5,136,305,510 

 (50,382,463)

 - 

 - 

(50,382,463)

 - 

 87,811,675 

 87,811,675 

 - 

 - 

- 

 - 

 37,429,212 

 37,429,212 

 -

-

37,429,212 

 -

 (6,694,859)

 (6,694,859)

 - 

 - 

- 

 - 

 30,734,353 

 383,050,477 

 - 

 - 

383,050,477 

 - 

 (47,145,302)

 (47,145,302)

 - 

 

 (7,783,870) 

 

 - 

 

 - 

 328,121,305 

 328,121,305 

 - 

 - 

328,121,305 

 - 

 380,594,165 

 380,594,165 

 - 

 (7,783,870)

- 

 - 

 700,931,600 

 (2,601,332,692)

 - 

 - 

(2,601,332,692)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

(1,799,855)

 - 

 (2,603,132,547)

 (2,603,132,547)

 - 

 - 

(2,603,132,547)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

(77,157,890)

 - 

 (2,680,290,437)

 1,215,423,175 

 - 

 - 

1,215,423,175 

 - 

 2,589,464,054 

 2,589,464,054 

 - 

 (7,783,870)

(1,799,855)

 - 

 3,795,303,504 

 3,795,303,504 

 - 

 - 

3,795,303,504 

 - 

 433,423,671 

 433,423,671 

 - 

 (7,783,870)

 (77,157,890)

 - 

 4,143,785,415 

 46,780,155,427 

 (703,343,210)

 (576,929,539)

45,499,882,678 

 8,020,716,358 

 2,550,424,153 

 10,571,140,511 

 (3,562,520,724)

 (7,783,870)

(1,799,855)

 - 

 52,498,918,740 

 53,675,948,854 

 (725,835,257)

 (451,194,857)

52,498,918,740 

 8,386,477,660 

 493,221,725 

 8,879,699,385 

 (5,575,114,450)

 (7,783,870)

(77,157,890)

 - 

 55,718,561,915 

 2,217,943,470 

 (868,157)

 - 

2,217,075,313 

 313,964,213 

 78,444,481 

 392,408,694 

 - 

 - 

30,767,687 

 (142,109,694)

 2,498,142,000 

 2,499,078,610 

 (936,610)

 - 

2,498,142,000 

 385,386,638 

 12,873,930 

 398,260,568 

 - 

 - 

(92,656,048)

 (217,454,036)

 2,586,292,484 

 48,998,098,897 

 (704,211,367)

 (576,929,539)

47,716,957,991 

 8,334,680,571 

 2,628,868,634 

 10,963,549,205 

 (3,562,520,724)

 (7,783,870)

28,967,832 

 (142,109,694)

 54,997,060,740 

 56,175,027,464 

 (726,771,867)

 (451,194,857)

54,997,060,740 

 8,771,864,298 

 506,095,655 

 9,277,959,953 

 (5,575,114,450)

 (7,783,870)

(169,813,938)

 (217,454,036)

 58,304,854,399 

สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ

หุนกู
แปลงสภาพ - 
องคประกอบ

ที่เปนทุน

สวนเกินทุนจากการวัด
มูลคาเง�นลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

ผลตางจากการ
แปลงคา

งบการเง�นที่เปน
เง�นตราตางประเทศ

สวนแบง
องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน
ของบร�ษัทรวม

สวนเกินมูลคา
เง�นลงทุนที่สูงกวา
มูลคาตามบัญช�
ของบร�ษัทยอย

รวมองคประกอบ
อื่นของสวน
ของผูถือหุน

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ของบร�ษัทฯ

ผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมี

อำนาจควบคุม
ของบร�ษัทยอย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จอื่น

งบการเง�นรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไวเดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ผลสะสมจากการแกไขงบการเงินปกอน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุงใหม

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - ตามที่รายงานไวเดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ผลสะสมจากการแกไขงบการเงินปกอน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - หลังการปรับปรุงใหม

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4,698,257,167 

 (629,352,045)

 (514,369,539)

3,554,535,583 

 4,564,457,172 

 (63,908,037)

 4,500,549,135 

 (3,562,520,724)

 4,492,563,994 

5,524,811,391 

 (643,612,540)

 (388,634,857)

4,492,563,994 

 6,935,437,788 

 - 

 6,935,437,788 

 (5,575,114,450)

 5,852,887,332 

1,549,095,654 

 - 

 - 

1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,549,095,654 

 1,549,095,654 

 - 

 - 

1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,549,095,654 

 20,418,606,952 

 - 

 - 

20,418,606,952 

 - 

 - 

 - 

 - 

 20,418,606,952 

 20,418,606,952 

 - 

 - 

20,418,606,952 

 - 

 - 

 - 

 - 

 20,418,606,952 

170,000,477 

 - 

 - 

170,000,477 

 - 

 - 

 - 

 - 

 170,000,477 

 170,000,477 

 - 

 - 

170,000,477 

 - 

 - 

 - 

 - 

 170,000,477 

3 

4 

30 

3 

4 

30 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ทุนเร�อนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

จัดสรรแลว -
สำรอง

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรรหมายเหตุ

กำไรสะสม
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

274,224,699 

 - 

 - 

274,224,699 

 - 

 86,163,342 

 86,163,342 

 - 

 360,388,041 

360,388,041 

 - 

 - 

360,388,041 

 - 

 (59,774,927)

 (59,774,927)

 - 

 300,613,114 

 673,861,382 

 - 

 - 

673,861,382 

 - 

- 

 - 

 - 

673,861,382 

673,861,382 

 - 

 - 

673,861,382 

 - 

 - 

- 

- 

 673,861,382 

  585,527,449 

 - 

 - 

 585,527,449  

 - 

- 

 - 

 - 

 585,527,449 

 585,527,449 

 - 

 - 

 585,527,449 

 - 

 - 

- 

- 

  585,527,449 

 1,533,613,530 

 - 

- 

1,533,613,530 

 - 

  86,163,342 

 86,163,342 

 - 

 1,619,776,872 

 1,619,776,872 

 - 

 - 

1,619,776,872 

 - 

 (59,774,927)

 (59,774,927)

 - 

 1,560,001,945 

28,369,573,780 

 (629,352,045)

 (514,369,539)

27,225,852,196 

 4,564,457,172 

 22,255,305 

 4,586,712,477 

 (3,562,520,724)

 28,250,043,949 

29,282,291,346 

 (643,612,540)

 (388,634,857)

28,250,043,949 

 6,935,437,788 

 (59,774,927)

 6,875,662,861 

 (5,575,114,450)

 29,550,592,360 

หุนกู
แปลงสภาพ - องคประกอบ

ที่เปนทุน

สวนเกินทุนจากการวัด
มูลคาเง�นลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย
สวนเกินทุน

จากการตีราคาที่ดิน

รวมองคประกอบ
อื่นของสวน
ของผูถือหุน

รวมสวนของ
ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จอื่น

งบการเง�นเฉพาะกิจการ



สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ขอมูลทั�วไป
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังภายใตกฎหมายไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล ดำเนินการภายใตช่ือโรงพยาบาล 6 กลุมคือ กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาลเปาโล และกลุมโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือขายของบริษัทฯ ยัง
รวมถึงธุรกิจท่ีใหการสนับสนุนดานการแพทย ไดแก ธุรกิจหองปฏิบัติการทางการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือและธุรกิจรานขายยา
และเวชภัณฑ เปนตน โดยมีที่อยูจดทะเบียนเลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2. เกณฑในการจัดทำงบการเง�น
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน

งบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทำข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และ

บริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวม
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

ช�่อบร�ษัท

อัตรารอยละของการถือหุน
(รอยละ)ลักษณะธุรกิจ

2559 2558

ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด 

95.76

98.81

99.69

91.48

84.00

97.27

100.00

100.00

99.76

99.69

91.42

80.00

100.00

100.00

93.64

85.71

99.76

100.00

95.76

98.81

99.69

91.48

84.00

97.27

100.00

100.00

99.76

99.69

91.36

80.00

100.00

100.00

93.64

85.71

99.76

100.00

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
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ช�่อบร�ษัท

อัตรารอยละของการถือหุน
(รอยละ)ลักษณะธุรกิจ

2559 2558

ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

(ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 34.43 ถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยรอยละ 29.02)

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 

บริษัท เนชั่นแนลเฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด

(ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 74.02 ถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยรอยละ 24.66)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

BDMS Inter Pte. Ltd.

N Health Asia Pte. Ltd.

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด

S.R. Property Investment Co., Ltd.

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd. 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

(ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 87.25 ถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยรอยละ 12.75)

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

100.00

100.00

34.43

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

70.00

100.00

100.00

100.00

74.02

95.00

100.00

100.00

99.97

100.00

100.00

100.00

98.56

100.00

87.05

100.00

100.00

100.00

49.00

49.00

49.00

87.25

100.00

100.00

100.00

29.01

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

70.00

100.00

100.00

100.00

74.02

95.00

100.00

100.00

99.97

100.00

100.00

100.00

98.56

100.00

87.05

100.00

100.00

100.00

49.00

49.00

49.00

49.00

-

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

หยุดดำเนินกิจการ

ยังไมเปดดำเนินการ

ยังไมเปดดำเนินการ

ยังไมเปดดำเนินการ

เซ็นทรัลแลป

เซ็นทรัลแลป

ยังไมเปดดำเนินการ

ใหบริการดานบัญชี

ประกันสุขภาพ

การลงทุน

บริการดานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

บริการจัดฝกอบรม

การลงทุน

นายหนาประกันชีวิต

ผลิตและจำหนายยา

การลงทุน 

การลงทุน

การลงทุน

อสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย

บริการขนสง

ทางอากาศยาน

บริหารทรัพยสิน



บริษัทยอยทุกบริษัทจัดต้ังในประเทศไทยท้ังหมดยกเวน B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., Angkor Pisith
Co., Ltd., Phnom Penh Medical Services Co., Ltd., Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd., N Health (Cambodia)
Co., Ltd., S.R. Property Investment Co., Ltd., Siem Reap Land Investment Co., Ltd. และ Phnom Penh First Property
Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา และ BDMS Inter Pte. Ltd. และ N Health Asia Pte. Ltd. จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร
และ Samitivej International Co., Ltd. และ N Health Myanmar Co., Ltd. จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของ

กิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได 
ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึง

วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  
ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพยและหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
แปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุน  
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ช�่อบร�ษัท

อัตรารอยละของการถือหุน
(รอยละ)ลักษณะธุรกิจ

2559 2558

ถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)  

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด

บริษัท เนชั่นแนลเฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

บริษัท เอสวีโฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

N Health Cambodia Co., Ltd.

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด

Samitivej International Co., Ltd

N Health Myanmar Co., Ltd.

69.75

29.02

100.00

99.18

98.23

74.80

44.53

25.97

96.03

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

95.00

80.00

60.00

69.75

29.02

100.00

99.18

98.23

74.49

44.53

25.97

96.03

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

95.00

80.00

60.00

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

เซ็นทรัลแลป

ใหบริการจัดการและ

บริหารทรัพยสินที่เกี่ยวของ

ในธุรกิจรักษาพยาบาล 

ภัตตาคารและจำหนายอาหาร

เพื่อสุขภาพและบริหารจัดการอาคาร

และสถานที่และการลงทุน

การลงทุน

ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ

เกี่ยวกับยารักษาโรคและ

วัสดุทางการแพทย

เซ็นทรัลแลป

จำหนายยาและเวชภัณฑ

เซ็นทรัลแลป

คลินิก

เซ็นทรัลแลป
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ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยรายการคาระหวางกันที่มีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
ช) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ

และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ซ) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม (ซื้อหุนคืนจากผูถือหุนสวนนอย) ผลตางระหวางมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยสุทธิซ่ึงต่ำกวาราคาทุนท่ีจายซ้ือไดแสดงไวในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินภายใตหัวขอ
“สวนเกินของเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมเติมในราคาท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย
ณ วันซื้อ” และในกรณีที่ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิซึ่งสูงกวาราคาทุน ที่จายซื้อไดแสดงไวในองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินภายใตหัวขอ “สวนต่ำกวาของเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยเพิ่มเติมในราคาที่ต่ำกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซื้อ”

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหมรวมถึงแนว

ปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำและคำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย
บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำการจัดตั้งโครงการใหการรักษาพยาบาลโดยคิดคาใชจายเพียงเล็กนอยใหแกสมาชิกที่ไดจายคา

สมาชิกลวงหนาเปนระยะเวลาตลอดชีพ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทำการยุติการดำเนินโครงการดังกลาวดวยเหตุผลทางกฎหมายเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ 2560 ตามลำดับ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 42

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสวนที่เกี่ยวกับหนี้สินจากสัญญา
ใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพภายใตโครงการดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งถือวาสัญญาภายใตโครงการดังกลาวเขาขาย
เปนสัญญาประกันภัย โดยการปรับงบการเงินไดถือตามตัวเลขจำนวนเงินคืนและชดเชยใหแกสมาชิกจากการยุติโครงการท่ีคาดวาจะมีการ
จายในป 2560 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 42 ท้ังน้ีผลสะสมของการปรับปรุงงบการเงินดังกลาวไดแสดงเปนรายการ
แยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี  

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

(หนวย: ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

รวมสินทรัพยเพิ่มขึ้น

หนี้สินจากสัญญาใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพเพิ่มขึ้น

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่เปนหนี้สินไมหมุนเวียนลดลง

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น                                                                

-

-

964

(67)

(193)

(703)

(1)

-

-

-

964

(44)

(193)

(726)

(1)

-



ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหา
เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำและคำศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเม่ือนำมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปไดดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกำหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการรวมคา และเงินลงทุน

ในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสียได ตามที่อธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ท้ังน้ี กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแตละประเภทและหาก
กิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 1 มกราคม  2558

(หนวย: ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

รวมสินทรัพยเพิ่มขึ้น

หนี้สินจากสัญญาใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพเพิ่มขึ้น

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่เปนหนี้สินไมหมุนเวียนลดลง

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง* 

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น                                                                

-

-

820

(27)

(164)

(629)

-

-

-

820

(13)

(164)

(643)

-

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558

(หนวย: ลานบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำไรขาดทุน:

รายไดคารักษาพยาบาลลดลง

กำไรลดลง

การแบงปนกำไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯลดลง

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง

กำไรตอหุน (บาท)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง

(14)

(14)

(14)

-

(0.001)

(23)

(23)

(23)

-

(0.001)

งบการเง�นรวม
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งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

(หนวย: ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

รวมสินทรัพยเพิ่มขึ้น

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสวนที่เปนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสวนที่เปนหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นลดลง

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น

-

-

-

721

(144)

-

(577)

-

-

-

-
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566

(113)

(160)

(451)

-

-

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

(หนวย: ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

รวมสินทรัพยเพิ่มขึ้น

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสวนที่เปนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสวนที่เปนหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง *

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นลดลง

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 

-

-

-

643

(129)

-

(514)

-

-

-

158

488

(97)

(160)

(389)

-

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัท และบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนำมาตรฐานดังกลาว
มาถือปฏิบัติ 

4. ผลสะสมจากการแกไขงบการเง�นปกอนเกี่ยวกับสำรองผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
ในป 2559 ฝายบริหารพิจารณาการบันทึกรายการเกี่ยวกับสำรองผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ในดานการรักษาพยาบาล

หลังเกษียณอายุแลวพบวาบริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกรายการดังกลาวในปกอนๆ ต่ำไป ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงทำการปรับ
ยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ และนำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
1 มกราคม 2558 เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบโดยถือเสมือนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึกบัญชีถูกตองตั้งแตแรก ผลสะสมของการ
ปรับปรุงดังกลาวแสดงเปนรายการตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี  



5. นโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
5.1 การรับรูรายได

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คาหองพัก คายา โดยจะบันทึกเปนรายได

เมื่อไดใหบริการหรือจำหนายแลว
รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
รายไดจากการขายสินคาและอาหารรับรูเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนใหกับผูซ้ือแลว

รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาและอาหารที่ไดสงมอบหลังจากหัก
สวนลดแลว

รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว 
รายไดคาบัตรสมาชิก
รายไดคาบัตรสมาชิก คือ เงินรับจากการขายบัตรสมาชิกซึ่งบันทึกเริ่มแรกเปนรายไดรอตัดบัญชี และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดภายใน

อายุสมาชิก
รายไดคาเชาและบริการที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหบริการที่เกี่ยวของตามแตละงวดที่ไดใหบริการตามระยะเวลาของ

สัญญาใหเชาและบริการ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกำหนดจายคืน

ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558

(หนวย: ลานบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำไรขาดทุน:

ตนทุนคารักษาพยาบาลและคาใชจายในการบริหารลดลง

คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น

กำไรเพิ่มขึ้น

การแบงปนกำไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้น

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

กำไรตอหุน (บาท)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

157

(31)

126

126

-

0.008

157

(31)

126

126

-

0.008

งบการเง�นรวม

*  ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 4 งบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2558 จำนวน 60 ลานบาทและ 61 ลานบาทตามลำดับ เน่ืองจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีลดลงจากผลของรายการปรับปรุง
มีจำนวนสูงกวาหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เคยบันทึกไว
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5.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย

ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

5.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ำกวา ซึ่งมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จำเปนในการขาย

5.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุน 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 
ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกำหนดชำระในหน่ึงป รวมท้ังท่ีจะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย บริษัทฯ

ตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  
จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 
ฉ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทำการสุดทายของป มูลคายุติธรรม

ของหนวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดทายของป

5.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยวัดมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทำรายการ หลังจากน้ันบริษัทฯ

และบริษัทยอยจะวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในสวนของกำไรหรือขาดทุนในปที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนในปที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากน้ันบริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการ

ประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการประเมิน
ราคาสินทรัพยดังกลาวเปนคร้ังคราวเพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ 
- บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจำนวน
สะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดรับรูราคาท่ีลดลงในสวนของกำไรหรือขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจำนวน
ที่เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว
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 บริษัทและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในสวนของกำไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม หาก
สินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่
ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจำนวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน” 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้  

คาเสื่อมราคาของสวนที่คำนวณจากราคาทุนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง
บริษัทและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกำไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัท และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

5.8 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือ

ขาย ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอ่ืน
ถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น ณ

วันที่ซื้อธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอื่น บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน
ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
ของสินทรัพยนั้น

บริษัทและบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทและ
บริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจำหนาย
รับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟตแวร 5 - 10 ป
บริษัทและบริษัทยอยไมมีการตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน เชน สิทธิทางการคา แตจะ

ใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกปทั้งในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด บริษัทจะทบทวน
ทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนปรับปรุง

เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยและเครื่องจักร

เฮลิคอปเตอร 

อะไหลและอุปกรณเฮลิคอปเตอร

อุปกรณโครงสราง เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

5 - 30 ป

5 - 50 ป

3 - 10 ป

20 ป

5 ป

3 - 15 ป

5 - 8 ป
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5.10 คาความนิยม/การรวมธุรกิจ 
บริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ บริษัท (ผูซ้ือ) วัดมูลคาตนทุนการซ้ือธุรกิจดวยผลรวมของส่ิงตอบแทน

ที่โอนใหซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของสวนของผูที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง
ผูซื้อจะวัดมูลคาสวนของผูที่ไมมีอำนาจควบคุม (ถามี) ในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตาม
สัดสวนของหุนที่ถือโดยผูที่ไมมีอำนาจควบคุมนั้น 

บริษัทบันทึกตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจเปนคาใชจายในงวดที่ตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและเมื่อไดรับบริการ 
บริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ

ที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกำไรในสวนของกำไร
หรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตาม
ที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอให
เกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการ
ประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ำกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปน

โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมี

อิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัท ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ

5.12 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา

การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ีย
จายจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา

5.13 สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาเชาสินทรัพยซ่ึงความเส่ียง และกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ีเชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงาน คาเชาท่ีจาย

ภายใตสัญญาเชาดำเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายในสวนของกำไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
 
5.14 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท และบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่
ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคา
เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย 
บริษัทและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคำนวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดย
ใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะ
เฉพาะของสินทรัพยท่ีกำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจำลองการประเมิน
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มูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการ
จำหนาย โดยการจำหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ ที่ดิน ซึ่งใชวิธีการตีราคา
ใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวา
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนได
หมดไปหรือลดลง บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตาม
บัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ 

บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที เวน
แตสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหม การกลับรายการสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม

5.15 สิทธิการเชา
บริษัทและบริษัทยอยตัดจำหนายสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

 
5.16 เงินตราตางประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย รายการตางๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของแตละกิจการนั้น

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงิน
ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.17 หุนกูแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพแสดงองคประกอบที่เปนหนี้สินและสวนที่เปนของเจาของแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯไดแยกแสดง

องคประกอบดังกลาว โดยกำหนดราคาตามบัญชีของหน้ีสินจากการคำนวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคต
คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูขณะนั้นและหุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุนคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของ
หุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหนี้สิน 

หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหน้ีสินแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือครบอายุการชำระคืนของ
หุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกำหนดขึ้น ณ วันที่ออกหุนกูจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

คาใชจายในการออกหุนกูบันทึกแยกตามสวนขององคประกอบที่เปนหนี้สินและองคประกอบที่เปนทุนตามสัดสวน โดยคาใชจายใน
การออกหุนกูสวนขององคประกอบท่ีเปนหน้ีสินใหบันทึกหักจากหุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนหน้ีสินและตัดจำหนายตามอายุของ
หุนกูแปลงสภาพ สวนคาใชจายในการออกหุนกูสวนขององคประกอบที่เปนทุนแสดงหักจากสวนของหุนกูแปลงสภาพองคประกอบที่เปน
ทุนโดยไมตองตัดจำหนาย

5.18 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัท

และบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย เงินที่
บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และคารักษาพยาบาล

หลังเกษียณซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณ

การไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

จะรับรูทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของบริษัทและ

บริษัทยอยโดยขึ้นอยูกับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและจำนวนวันหยุดที่ไมไดใช 

5.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และ

มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัท
และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

5.20 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจำนวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได
ใชนั้น

บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการ
ปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ได
บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

5.21 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหน้ีการคา

และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกูยืมระยะส้ันและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ำประกัน และเงินลงทุน
หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา
และเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาว เจาหนี้สัญญาเชาระยะยาว หุนกูและหุนกูแปลงสภาพ

บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการคา
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5.22 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทและบริษัทยอยใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดให
ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถ
หาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสม
กับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
 

ลำดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินออกเปนสามระดับตามประเภท
ของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
สำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5.23 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทรับรูจำนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนรายได/คาใชจายตามเกณฑ

คงคาง 

6. การใชดุลยพ�นิจและประมาณการทางบัญช�ที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความ

ไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ
มีดังนี้

สัญญาเชา 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชา
ดังกลาวแลวหรือไม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

จากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา

ราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและ
แบบจำลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทาง
ดานเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน
ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการคำนวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมที่แสดงอยูในงบ
แสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือ

เลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษัทและบริษัทยอยแสดงมูลคาของที่ดินดวยราคาที่ตีใหม ซึ่งราคาที่ตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบ

เทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอย

คาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับ
การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยาง
มีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทและบริษัทยอยแสดงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและรับรูการเปลี่ยน

แปลงมูลคายุติธรรมในสวนของกำไรหรือขาดทุน การประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝาย

บริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตของสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ัง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมได

ใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทและบริษัทยอยควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐาน

ตางๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงาน
เปนตน

คดีฟองรอง
บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผล

ของคดีที่ถูกฟองรองแลว ในคดีที่ฝายบริหารพิจารณาวาจะมีผลเสียหายเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทยอยจะทำการตั้งประมาณการหนี้สินไว
ในบัญชีและในคดีที่ฝายบริหารพิจารณาแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทยอยจะไมบันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

เงินฝากประจำ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

3,617,144

-

3,617,144

2,762,362

-

2,762,362

2559 2558

5,028,512

500,031

5,528,543

4,210,453

6,378

4,216,831

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน-สุทธิ

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น-สุทธิ

23,662

1,335,013

92,413

18,970

1,470,058

23,875

820,638

96,299

45,187

985,999

2559 2558

12,072

6,182,436

218

289,617

6,484,343

25,016

5,728,644

445

278,606

6,032,711

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

เงินฝากประจำ

เงินลงทุนในกองทุนรวม

เงินลงทุนชั่วคราว

538

815

1,353

14

373

387

2559 2558

27,455

826

28,281

42,818

505,245

548,063

งบการเง�นรวม

7. เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.13 ถึง 1.05 ตอป (2558: รอยละ
0.10 ถึง 1.10 ตอป)

8. เง�นลงทุนชั�วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 ถึง 1.55 ตอป (2558: รอยละ 0.75 ถึง 1.80 ตอป)

9. เง�นฝากสถาบันการเง�นที่มีภาระค้ำประกัน
จำนวนน้ีเปนเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทยอยนำไปวางไวกับธนาคารเพ่ือเปนประกันหนังสือค้ำประกันท่ีธนาคารออกใหในนามของบริษัท

ยอย รวมถึงเงินฝากธนาคารซึ่งนำไปวางไวกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา

10. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ไมเกิน 3 เดือน

3 ถึง 6 เดือน

6 ถึง 12 เดือน

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ไมเกิน 3 เดือน

3 ถึง 6 เดือน

6 ถึง 12 เดือน

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

22,356

1,254

52

-

23,662

1,090,299

164,679

104,749

225,426

1,585,153

(250,140)

1,335,013

1,358,675

22,051

1,796

28

-

23,875

765,548

29,588

51,247

128,271

974,654

(154,016)

820,638

844,513

2559 2558

11,730

316

9

17

12,072

5,219,929

601,096

335,000

487,687

6,643,712

(461,276)

6,182,436

6,194,508

18,792

5,350

865

9

25,016

5,055,039

431,061

291,439

332,595

6,110,134

(381,490)

5,728,644

5,753,660

งบการเง�นรวม

11. ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้

12. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา

และเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป

รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน

รายไดและตนทุนจากการจำหนายและซื้อสินคาและบริการ

คาเชารับและคาเชาจาย

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม

ซื้อและจำหนายสินทรัพย

ซื้อเงินลงทุน

ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป

อัตราตามที่ระบุในสัญญา

ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป

อัตราตามที่ระบุในสัญญา

อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย

เงินกูยืมระหวางบริษัทยอยในประเทศกัมพูชาคิดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

ราคาตามสภาพของสินทรัพย

ราคาซื้อขายคำนวณจากมูลคาสุทธิทางบัญชีหลังปรับปรุง

รายการ นโยบายการกำหนดราคาและการกูยืม
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รายการธุรกิจที่สำคัญสามารถสรุปไดดังนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: ลานบาท)

บริษัทรวม

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป

เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 14)

รายไดอื่น

ตนทุนบริการ

คาใชจายอื่น

เงินปนผลจาย

บริษัทยอย

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน

ดอกเบี้ยรับ

เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 15)

รายไดอื่น

ตนทุนบริการ

คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน

คาใชจายอื่น

ดอกเบี้ยจาย

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป

เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 16)

รายไดอื่น

ตนทุนบริการ

คาใชจายอื่น

เงินปนผลจาย

ซื้อเงินลงทุน

12.1

431.0

-

1.0

-

2.1

91.7

628.6

295.0

2,927.6

69.6

819.0

238.1

82.8

99.4

2.6

8.1

8.1

3.0

26.3

279.1

-

11.2

483.9

-

0.7

-

3.3

106.4

777.2

279.9

4,919.0

78.3

748.6

230.1

46.7

94.3

4.7

12.5

8.1

32.1

75.4

383.5

-

2559 2558

31.1

-

21.2

4.9

-

2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.5

8.1

8.7

15.0

44.0

279.1

-

22.3

-

12.0

18.6

0.5

3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3

12.5

10.2

57.2

105.9

383.5

42.8

งบการเง�นรวม

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี
(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน  (หมายเหตุ 10)

บริษัทรวม

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ

บริษัทยอย

รวม

อื่นๆ

บริษัทรวม

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวม

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

สิทธิการเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น)

กิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมสิทธิการเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินมัดจำและคาใชจายจายลวงหนาระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวของ

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น)

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมเงินมัดจำและคาใชจายจายลวงหนาระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวของ

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 24)

บริษัทรวม

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 24)

บริษัทรวม

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

2,225

20,824

613

23,662

57,097

57,097

36

35,116

164

35,316

92,413

-

-

2,298

-

2,298

429

129,496

336

130,261

-

82,528

1,708

84,236

2,966

17,691

3,218

23,875

72,500

72,500

-

23,569

230

23,799

96,299

-

-

1,103

12,840

13,943

202

115,667

22,614

138,483

-

78,783

8,973

87,756

2559 2558

10,723

-

1,349

12,072

-

-

36

-

182

218

218

46,708

46,708

-

-

-

3,070

-

2,550

5,620

8

-

4,435

4,443

19,964

-

5,052

25,016

-

-

53

-

392

445

445

40,615

40,615

-

12,926

12,926

4,499

-

26,878

31,377

-

-

13,319

13,319

งบการเง�นรวม
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปไดดังนี้

เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทไดทำสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป และทำสัญญาเงินกูยืมระยะสั้น กับบริษัทยอยหลายแหงโดย

คิดดอกเบ้ียสำหรับเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันในอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบอัตราคงท่ีตอป และ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุ
ในสัญญา และคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม ระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันในอัตราเงินฝากประจำ ซ่ึงมีกำหนดชำระดอกเบ้ียเปนรายเดือน
และมีกำหนดชำระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา

สัญญาบริการและบริหารงาน
บริษัท
บริษัทไดทำสัญญาใหบริการรับจางบริหารงานกับบริษัทยอย ซึ่งไดกำหนดคาจางบริหารงานเปนรายเดือนตามอัตรารอยละของรายได

สุทธิตามขอตกลงที่ระบุในสัญญา

บริษัทยอย
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยสามแหง โดยคิดคาจางบริหารงานเปนรายเดือนตามอัตรา

รอยละของรายไดสุทธิตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยตองชำระคาบริการ

และบริหารงานเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา

ลดลง
31 ธันวาคม

2559

(หนวย: พันบาท)

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

2,143,393

2,143,393

5,130,375

5,130,375

8,343,358

8,343,358

(478,950)

(478,950)

(1,113,454)

(1,113,454)

(1,647,229)

(1,647,229)

31 ธันวาคม
2558 เพ��มข�้น

1,295,404

1,295,404

457,458

457,458

1,687,253

1,687,253

1,326,939

1,326,939

5,786,371

5,786,371

8,303,334

8,303,334

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

เงินมัดจำรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน (รวมอยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น)

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมเงินมัดจำรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

2,866

765

3,631

8,626

775

9,401

2559 2558

-

765

765

-

775

775

งบการเง�นรวม
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

ผลประโยชนระยะสั้น

ผลประโยชนหลังออกจากงาน

รวม

169.3

2.2

171.5

205.9

1.6

207.5

2559 2558

169.3

2.2

171.5

205.9

1.6

207.5

งบการเง�นรวม

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาใหบริการดานบัญชีกับบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทฯและบริษัทยอยตองชำระคาบริการเปน
รายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทฯและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยชำระคาบริหารงานเปน
รายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญารับบริการและสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยตองชำระ
คาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งไดทำสัญญาใหบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยบริษัทยอยดังกลาวตอง
ชำระคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา

สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ
ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล

โดยบริษัทยอยแหงน้ันตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุด
วันที่ 30 เมษายน 2562

บริษัทยอย
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเพื่อปลูกสรางอาคาร โดยบริษัทยอยตองชำระคาเชาเปนรายเดือน

ตามอัตราที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งนั้นไดทำสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอย เพื่อใชดำเนินงานของโรงพยาบาล
ซึ่งมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแต

วันเริ่มใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญาดังกลาวไดกำหนดอัตราคาบริการขั้นต่ำ ซึ่งบริษัทยอยจะไดรับจากบริษัท
เปนรายเดือน บริษัทฯไดตอสัญญาออกไปอีก 3 ป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไดค้ำประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 0.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558:

1.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนเงิน 0.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ( 2558: 1.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)
ใหกับบริษัทยอยในตางประเทศ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

ยา และเวชภัณฑ

น้ำยาตรวจวิเคราะห

พัสดุและอื่นๆ

รวม

หัก: สำรองสินคาเสื่อมสภาพ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

99,743

-

-

99,743

(385)

99,358

108,712

-

804

109,516

(612)

108,904

2559 2558

1,051,936

161,617

75,698

1,289,251

(3,482)

1,285,769

1,365,077

112,399

44,627

1,522,103

(6,355)

1,515,748

งบการเง�นรวม

13. สินคาคงเหลือ

14. เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม

ว�ธีราคาทุน

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด

(ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 15.26

ถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยรอยละ 9.85)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

และบริษัทยอย

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

Al Ghaith Bangkok Dusit Management

Services LLC.

บริษัท ก. วสุพล จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม

1,500

1,459,801

69,952

7,497,336

9,028,589

1,500

1,459,801

69,952

7,497,336

9,028,589

25592559 25582558

1,069

3,930,146

202,268

10,608,288

14,741,771

-

17,175

334,089

351,264

15,093,035

1,069

4,766,264

192,431

11,024,522

15,984,286

-

-

416,724

416,724

16,401,010

หยุดดำเนินกิจการ

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

อยูระหวาง

การชำระบัญชี

เสร็จการชำระบัญชี

ผลิตและ

จำหนายเวชภัณฑ

5 ลานบาท

120 ลานบาท

300 ลานบาท

730 ลานบาท

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

54 ลานบาท

120 ลานบาท

30.00

38.24

25.11

23.95

30.00

-

45.49

30.00

38.24

25.11

23.95

30.00

25.83

44.67

ว�ธีสวนไดเสีย
อัตรารอยละของ

การถือหุน

ทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจช�่อบร�ษัท

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
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14.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

ในไตรมาส 1 ป 2559 บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100 ไดซื้อเงิน
ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 7.8 ลานบาท เม่ือรวมกับเงินลงทุนสวนท่ีบริษัทยอย
อีกแหงหนึ่งถือไวในบริษัทดังกลาว ทำใหกลุมบริษัทถือหุนทางออมรวมกันในบริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) คิดเปน
สัดสวนรอยละ 45.49 ของทุนชำระแลว

14.2 การเลิกกิจการของบริษัทรวม
บริษัท ก. วสุพล จำกัด

เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ก.วสุพล จำกัด ไดมีมติอนุมัติใหเลิกกิจการและจายคืนทุนและสวนเกิน
มูลคาหุนใหกับผูถือหุน โดยบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100
และบริษัท โรงพยาบาล เทพากร จำกัด ซ่ึงบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 45 ไดรับคืนเงินลงทุน
และสวนเกินมูลคาหุนแลวในเดือนมิถุนายน 2559 เปนจำนวนรวมประมาณ 17.69 ลานบาท

14.3 สวนแบงกำไรขาดทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จำกัด

Al Ghaith Bangkok Dusit Management

Services LLC.

บริษัท ก.วสุพล จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

                            รวม

-

55,061

-

375,928

-

-

-

-

430,989

-

64,238

-

419,641

-

-

-

-

483,879

2559

สวนแบงกำไรจากเง�นลงทุนใน
บร�ษัทรวมในระหวางป

     
ช�่อบร�ษัท

สวนแบงกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร�จอื่นจากเง�นลงทุนใน

บร�ษัทรวมในระหวางป
เง�นปนผลรับ
ในระหวางป

25582559 2558

-

(58,109)

-

4,395

-

-

-

-

(53,714)

-

389,383

4,088

822,895

7,411

-

9,461

25,730

1,258,968

-

465,214

-

(24,822)

-

-

-

-

440,392

-

435,141

(9,837)

868,482

-

-

-

76,172

1,369,958

งบการเง�นรวม
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มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนฯ
มูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ของเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงคำนวณ

จากราคาปดของหุนที่แสดงอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดังตอไปนี้

14.4 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมมีดังนี้

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 จำนวนประมาณ 1,303.6 ลานบาท (2558: สองแหงจำนวน 1,212.3 ลานบาท) หรือรอยละ 95 (2558: รอยละ 96)
ของสวนแบงกำไรจากบริษัทรวมทั้งหมด คำนวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 

กำไร(ขาดทุน)

2559 2558

(หนวย: ลานบาท)

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส

(ประเทศไทย) จำกัด

Al Ghaith Bangkok Dusit Management

Services LLC.

บริษัท ก. วสุพล จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

2559255925592559 2558255825582558

รายไดรวมหนี้สินรวมสินทรัพยรวมทุนเร�ยกชำระ

ช�่อบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคมณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559ช�่อบร�ษัท 2558

(หนวย: พันบาท)

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

                                              รวม

9,176,848

36,893,392

46,070,240

16,059,484

31,647,886

47,707,370

-

1,009.3

16.3

3,427.5

28.5

-

1,209.1

55.5

-

1,126.5

(39.2)

3,604.0

-

-

-

154.0

-

3,640.2

511.2

17,929.4

378.3

-

1,396.0

871.0

-

4,116.2

427.1

18,125.8

-

-

-

1,031.7

5 ลานบาท

120 ลานบาท

300 ลานบาท

730 ลานบาท

-

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

54 ลานบาท

120 ลานบาท

5 ลานบาท

120 ลานบาท

300 ลานบาท

730 ลานบาท

-

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

54 ลานบาท

120 ลานบาท

-

4,427.9

297.9

6,541.9

-

-

-

750.4

-

3,619.8

314.8

8,197.0

-

-

6.9

884.9

2.9

14,531.5

1,050.4

21,329.9

-

-

-

1,551.2

2.9

11,306.5

1,106.5

21,297.5

-

-

72.8

1,534.8
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15. เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย

เง�นปนผลรับ
ในระหวางป

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด

บริษัท เนชั่นแนลเฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด

(ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 74.02 ถือหุนทางออม

โดยบริษัทยอยรอยละ 24.66)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส

(ประเทศไทย) จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

25592559 25582558

เง�นลงทุน
(ว�ธีราคาทุน)

อัตรารอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจช�่อบร�ษัท

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

1,244,927

123,500

249,215

80,429

-

190,640

120,000

75,000

17,457

125,615

54,814

66,622

23,750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

349,435

-

137,611

68,571

-

-

-

-

-

-

957,636

247,024

149,537

536,190

-

1,252,801

60,000

75,000

29,927

287,121

41,125

66,622

28,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

873,787

-

137,658

68,571

100,024

-

-

-

-

7,462

1,639,071

574,612

610,246

602,657

101,868

708,993

415,020

150,000

245,889

450,643

934,348

56,768

9,502

287,840

813,220

154,063

94,208

30,000

142,027

1,086,000

200,000

70,000

1,000

9,260,264

3,222,872

1,737,638

939,775

887,131

20,000

1,000,000

499,930

800,000

551,318

1,639,071

574,612

610,246

602,657

101,868

708,993

415,020

150,000

245,889

450,643

935,005

56,768

9,502

287,840

813,220

154,063

94,208

30,000

142,027

1,086,000

200,000

70,000

1,000

9,260,719

3,222,872

1,737,638

939,775

887,131

20,000

1,000,000

799,930

800,000

551,318

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

เซ็นทรัลแลป

เซ็นทรัลแลป

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

หยุดดำเนินกิจการ

ยังไมไดเปดดำเนินงาน

ใหบริการดานบัญชี

ประกันสุขภาพ

การลงทุน 

บริการดานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

ยังไมไดเปดดำเนินงาน

บริการจัดฝกอบรม

การลงทุน

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

นายหนาประกันชีวิต

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

ผลิตและจำหนายยา

1,000 ลานบาท

500 ลานบาท

500 ลานบาท

586 ลานบาท

 105 ลานบาท

280 ลานบาท

 400 ลานบาท

150 ลานบาท

250 ลานบาท

180 ลานบาท

300 ลานบาท

   

75 ลานบาท

   

10 ลานบาท

10 ลานเหรียญสหรัฐฯ

25 ลานเหรียญสหรัฐฯ

26,000 ลานเรียล

9,200 ลานเรียล

30 ลานบาท

200 ลานบาท

1,086 ลานบาท

200 ลานบาท

     70 ลานบาท

1 ลานบาท

1,108 ลานบาท

600 ลานบาท

42 ลานบาท

100 ลานบาท

201 ลานบาท

 20 ลานบาท

 1,000 ลานบาท

 800 ลานบาท

800 ลานบาท

42.86 ลานบาท

95.76

98.81

99.69

91.48

84.00

97.27

100.00

100.00

99.76

99.69

91.42

74.02

95.00

80.00

100.00

70.00

100.00

100.00

99.97

100.00

100.00

100.00

100.00

98.56

100.00

93.64

85.71

99.76

100.00

100.00

100.00

100.00

87.05

95.76

98.81

99.69

91.48

84.00

97.27

100.00

100.00

99.76

99.69

91.36

74.02

95.00

80.00

100.00

70.00

100.00

100.00

99.97

100.00

100.00

100.00

100.00

98.56

100.00

93.64

85.71

99.76

100.00

100.00

100.00

100.00

87.05
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เง�นปนผลรับ
ในระหวางป

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

(ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 34.43

ถือหุนทางออมโดยบริษัทยอย รอยละ 29.02)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

BDMS Inter Pte. Ltd.

N Health Asia Pte. Ltd.

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด

S.R. Property Investment Co., Ltd.

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd. 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

(ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 87.25

ถือหุนทางออม โดยบริษัทยอยรอยละ 12.75)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

25592559 25582558

เง�นลงทุน
(ว�ธีราคาทุน)

อัตรารอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจช�่อบร�ษัท

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,927,586

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,918,985

327,802

165,000

3,381

65,310

600,000

600,000

3,655,000

3,610,000

450,000

101

101

88

50,859

100,000

1,300,000

-

39,224,545

(154,062)

39,070,483

442,252

300,000

3,381

65,310

600,000

600,000

3,655,000

3,610,000

450,000

101

101

88

350,858

600,000

1,300,000

10,000

40,585,106

(154,062)

40,431,044

โรงพยาบาล

ยังไมไดเปดดำเนินงาน

การลงทุน 

การลงทุน

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

การลงทุน

อสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย

บริการขนสง

ทางอากาศยาน

ยังไมไดเปดดำเนินงาน

โรงพยาบาล

บริหารทรัพยสินที่

ไมเกี่ยวกับโรงพยาบาล

193.8 ลานบาท

300 ลานบาท

100,000 เหรียญสหรัฐฯ

2 ลานเหรียญสหรัฐฯ

600 ลานบาท

600 ลานบาท

3,655 ลานบาท

3,610 ลานบาท

450 ลานบาท

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

400 ลานบาท

600 ลานบาท

1,300 ลานบาท

10 ลานบาท

34.43

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

49.00

49.00

49.00

87.25

100.00

100.00

100.00

29.01

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

49.00

49.00

49.00

49.00

100.00

100.00

-

15.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทฯและบริษัทยอยถืออยูเดิม
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

ในป 2559 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด เปนจำนวนเงิน 0.7 ลานบาท ทำใหบริษัท
มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 91.42

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 114.5

ลานบาท เมื่อรวมกับเงินลงทุนสวนที่บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งถือไวในบริษัทดังกลาว ทำใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนใน
บริษัทดังกลาวรวมกันเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 63.45 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด
ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดจายชำระคาหุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัดจำนวน 135 ลานบาท ทำให

บริษัทยอยดังกลาวมีทุนออกจำหนายและเรียกชำระแลวจำนวน 300 ลานบาท (หุนสามัญ 30 ลานหุน หุนละ 10 บาท)  
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บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน

จำกัด วัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการทรัพยสินของกลุมบริษัทท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลโดยมีทุนจดทะเบียน
10 ลานบาท และบริษัทเปนผูถือหุน รอยละ 100 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2559   

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ในป 2559 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 0.5 ลานบาท ทำใหบริษัท มี

อัตราสวนการถือหุนในบริษัทเปนรอยละ 98.56 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2559 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด ไดมีมติอนุมัติให

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ลานบาท เปน 800 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 30 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท
โดยบริษัทไดจายชำระคาหุนเพิ่มทุนรวมเปนเงิน 300 ลานบาทแลวในเดือนพฤษภาคม 2559 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดซ้ือหุนของบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส

จำกัด จากบริษัท เซาทอีส แอร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันและจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน จำนวนรวม 5.1 ลานหุน ในราคาหุนละ
8.4 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42.8 ลานบาท ทำใหบริษัทและบริษัทยอยถือหุนในบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด เปน
จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ลานหุน หรือรอยละ 100 ของทุนชำระแลวทั้งหมดของบริษัทดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2559 ของบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด ไดมีมติ
อนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลานบาท เปน 400 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 30 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ
10 บาท โดยบริษัทไดจายชำระคาหุนเพิ่มทุนรวมเปนเงิน 300 ลานบาทแลวในเดือนพฤศจิกายน 2559

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด ไดมีมติอนุมัติให

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลานบาท เปน 600 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท
โดยบริษัทไดจายชำระคาหุนเพิ่มทุนรวมเปนเงิน 500 ลานบาทแลวในเดือนพฤศจิกายน 2559 

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด และ บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจากเดิม 230 ลานบาท เปน 440 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 21 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัท
กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด ไดจายชำระคาหุนเพิ่มทุนรวมเปนเงิน 147 ลานบาท แลวในเดือนกันยายน 2558

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด ไดอนุมัติใหเรียกชำระคาหุนสวนที่เหลือ
จำนวน 63 ลานบาท โดยบริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด ไดจายชำระคาหุนดังกลาวแลวในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
 
N Health Asia Pte. Ltd. และ N Health Myanmar Co., Ltd. 

การลงทุนในบริษัท N Health Myanmar Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่ตั้งอยูที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยมีทุนจดทะเบียน
จำนวนเงิน 500 ลานจาด เปนการลงทุนทางออมของบริษัทฯ ผานบริษัทยอย N Health Asia Pte. Ltd. ซึ่งบริษัทถือหุนทางออมใน
บริษัทยอยดังกลาวเปนสัดสวนรอยละ 60 

ในไตรมาสที่ 3 ป 2559 N Health Asia Pte. Ltd ไดจายชำระคาหุนใน N Health Myanmar Co., Ltd. ครบตามสัดสวนแลว โดย
บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว 
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บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
เม่ือวันท่ี  4 กันยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส วี โฮลด้ิง จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

ไดอนุมัติใหจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม ชื่อ Samitivej International Co., Ltd. ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีทุน
จดทะเบียนจำนวน 1,250,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยถือหุนผาน บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดสวนรอยละ 80 บริษัทยอยดังกลาวได
ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไตรมาสที่ 3 ป 2557 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยดังกลาวเรียกชำระทุนแลวเปนจำนวน 890,139 เหรียญสหรัฐฯ

15.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยแหงใหม
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติใหจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมช่ือ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
จำกัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 6,400 ลานบาท เพ่ือเขาซ้ือและรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสรางเพ่ือดำเนินการโครงการ BDMS Wellness
Clinic โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2560 โดยบริษัท
ไดจายชำระคาหุนทั้งสิ้นแลวในเดือนกุมภาพันธ 2560

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัดและการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติใหบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุน

ประมาณรอยละ 99.99 ของหุนท่ีออกและจำหนายแลวท้ังหมดเขาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด ของบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อโรงพยาบาลเมโย  

ตอมาในเดือนมกราคม 2560 บริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด ไดโอนกิจการท้ังหมดใหแกบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด และบริษัท เปาโลเมดิค
จำกัด ไดชำระราคารับโอนกิจการท้ังหมดใหบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด โดยชำระคาตอบแทนเปนเงินสด จำนวน 1,390 ลานบาท พรอม
รับโอนหนี้สินทั้งหมดประมาณ 100 ลานบาท
 
15.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเปนขอมูลกอนการตัดรายการ
ระหวางกัน 

ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยนั้น มีบริษัทยอย 5 แหงที่มีสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมเปน
รายการที่มีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาจากอัตรารอยละของการถือหุน เนื่องจากบริษัทมีสัดสวนความเปนเจาของในบริษัทยอยดังกลาวใน
อัตราระหวางรอยละ 49 ถึงรอยละ 60

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปซ่ึงเปนยอดคงเหลือกอนการตัดรายการระหวางกันของบริษัทยอยท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมท่ีมีสาระ
สำคัญโดยพิจารณาจากสัดสวนความเปนเจาของที่บริษัทมีในบริษัทยอยดังกลาวมีดังตอไปนี้

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
2559 2558

(หนวย: ลานบาท)

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)          

S.R. Property Investment Co., Ltd.

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd. 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

(2559: ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 100

และ 2558: รอยละ 49)

2559255925592559 2558255825582558

รายไดรวมหนี้สินรวมสินทรัพยรวมทุนเร�ยกชำระ

ช�่อบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคมณ วันที่ 31 ธันวาคม

(43.6)

0.8

0.7

1.6

13.9

(24.5)

0.6

0.6

1.3

(14.2)

450.4

0.8

0.7

1.6

65.4

626.5

0.8

0.7

1.6

54.9

193.8

0.2

0.2

0.2

  

400.0

193.8

0.2

0.2

0.2

100.0

179.7

70.8

64.9

150.2

65.0

181.4

72.0

65.9

152.6

81.0

630.2

78.8

71.8

164.9

428.8

656.5

79.4

72.3

166.1

158.9
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16. เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

เง�นปนผลรับในระหวางป

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ

หลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

เงินลงทุนในบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จำกัด

บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จำกัด

เงินลงทุนในบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนโดยบริษัทยอย

หลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในหนวยลงทุน

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในหนวยลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สวนเกินทุน(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

เงินลงทุนในสลากออมสิน

5

195

4,500

4,700

-

4,700

8,057

8,057

-

8,057

-

200

613

813

13,570

-

-

-

2,053

200

2,253

-

2,253

-

5

165

2,625

2,795

-

2,795

12,533

12,533

-

12,533

-

160

613

773

16,101

-

-

-

2,875

400

3,275

-

3,275

-

2559 2558

1,770

350

269,829

271,949

78,121

350,070

39,466

39,466

372,363

411,829

531

5,000

4,520

10,051

771,950

10,000

1,225

11,225

143,724

6,450

150,174

(29,997)

120,177

-

1,770

350

-

2,120

8,775

10,895

39,466

39,466

366,991

406,457

531

5,000

4,520

10,051

427,403

10,000

1,356

11,356

143,724

-

143,724

86,234

229,958

-

ธนาคาร

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

สายการบิน

ธุรกิจนำเที่ยว

การลงทุน

วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย

โรงพยาบาล

 ธนาคาร

41,562

150

2,494

2,100

100

53

100

160

 8,468

-

0.20

1.50

0.85

0.53

7.58

4.09

4.28

    0.02

เง�นลงทุน (ราคาทุน)
อัตรารอยละของ

การถือหุน
ทุนชำระแลว
 (ลานบาท)ลักษณะธุรกิจช�่อบร�ษัท
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ในไตรมาส 2 ป 2558 บริษัทยอยไดไถถอนสลากออมสินที่ครบกำหนดแลวจำนวน 25 ลานบาท

บริษัทและบริษัทยอย รับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขายที่เพิ่มขึ้นในงบการเงินรวม หลักทรัพยเผื่อขาย
สำหรับงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึนจากราคาตามบัญชีจำนวน 33 ลานบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจำนวน 8 ลานบาท) และลดลง
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 60 ลานบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจำนวน 15 ลานบาท) โดยแสดงไวในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จภายใตหัวขอ “ผลกำไร(กลับรายการสวนเกินทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย”

บริษัท ประสิทธิรัตน จำกัด
บริษัทยอยมีสัดสวนความเปนเจาของในบริษัท ประสิทธิรัตน จำกัด รอยละ 33.33 แตไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม

เน่ืองจากบริษัทยอยไมมีอำนาจในการเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทดังกลาวและผูถือ
หุนรายอื่นเปนผูถือหุนที่มีเสียงสวนใหญ

เง�นปนผลรับในระหวางป

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

เงินลงทุนในบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน

บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จำกัด

บริษัท ประสิทธิรัตน จำกัด

บริษัท เอเชีย แลบบอราทอรี่ เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท เคนดอลล แกมมาตรอน จำกัด

Black Brain Health, LLC. 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแกน 

วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เงินลงทุนในบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน 

เงินลงทุนในหุนสามัญ (สถานะหยุดดำเนินกิจการ)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จำกัด

บริษัท คลาส-วี จำกัด

บริษัท ภูเก็ตพาราไดซ จำกัด

บริษัท สมุนไพรพญาไท จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จำกัด

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

เงินลงทุนในหุนสามัญ

(สถานะหยุดดำเนินกิจการ) - สุทธิ

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินรวม

48

2,000

40

-

-

-

2,088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,911

-

2,000

-

-

-

-

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,376

2559 2558

290

107,192

400

8,000

17,975

-

133,857

-

-

-

42,889

-

29,552

72,441

(24,493)

47,948

1,085,157

290

107,192

400

8,000

17,975

15

133,872

-

-

-

42,889

-

-

42,889

(9,493)

33,396

835,985

จำหนายยาสมุนไพร

ดำเนินธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

เซ็นทรัลแลป

ขายเวชภัณฑ

ผลิตและจำหนาย

อาหารเสริม

พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก

ศาลพิพากษาใหลมละลาย

ศาลพิพากษาใหลมละลาย

ศาลพิพากษาใหลมละลาย

อยูระหวางการชำระบัญชี

โรงพยาบาล

เสร็จการชำระบัญชี

80

150

5

120

1.38 ลาน

เหรียญสหรฐฯ

4

328

250

409

196

358

195

0.60

33.33

8.00

5.10

8.31

0.38

89.79

89.66

72.26

63.64

19.08

6.15

เง�นลงทุน (ราคาทุน)
อัตรารอยละของ

การถือหุน
ทุนชำระแลว
 (ลานบาท)ลักษณะธุรกิจช�่อบร�ษัท

งบการเง�นรวม
และงบเฉพาะกิจการ
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เงินลงทุนในหุนสามัญที่หยุดดำเนินกิจการ
บริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีสถานะหยุดดำเนินกิจการแตไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยไมมี

อำนาจในการควบคุมบริษัทดังกลาว

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)
ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ป 2559 บริษัทไดขายเงินลงทุนใน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งหมด 37.5

ลานหุน เปนจำนวนเงิน 445.3 ลานบาท และบริษัทไดรับรูกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนดังกลาวในงบกำไรขาดทุนสำหรับป 2559
จำนวนทั้งสิ้น 205.5 ลานบาท

บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จำกัด
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนช่ันแนล ฮอสปตอล จำกัด ไดมีมติอนุมัติใหเลิกกิจการ

และจายคืนทุนและสวนเกินมูลคาหุนใหกับผูถือหุน โดยบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 6.15 ไดรับคืนเงิน
ลงทุนและสวนเกินมูลคาหุนแลวในเดือนกรกฎาคม 2559 เปนจำนวนรวมประมาณ 13.65 ลานบาท
 
17. อสังหาร�มทรัพยเพ��อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวยที่ดินและอาคารใหเชา บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงอสังหาริม-
ทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีคิดเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
สำหรับที่ดิน สำหรับอาคารใหเชาแสดงมูลคาตามวิธีวิเคราะหจากรายได (Income Approach)

ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินมูลคายุติธรรมสำหรับอาคารใหเชา สรุปไดดังนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

รวม

(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557

ซื้อเพิ่ม

รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ผลกำไรจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรม

31 ธันวาคม 2558

จัดประเภทรายการใหม

ซื้อเพิ่ม

รับโอนจาก (โอนออกไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ผลกำไรจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรม

31 ธันวาคม 2559

519,109

2,129

-

9,000

530,238

(60,834)

2,305

104,018

128,772

704,499

230,005

2,129

-

9,000

241,134

(60,834)

500

57,831

114,317

352,948

ที่ดิน อาคารรวมที่ดิน อาคาร

230,005

2,129

8,189

9,000

249,323

(60,834)

500

9,657

65,324

263,970

265,450

2,129

8,189

9,000

284,768

(55,310)

2,305

9,657

65,324

306,744

289,104

-

-

-

289,104

-

1,805

46,187

14,455

351,551

35,445

-

-

-

35,445

5,524

1,805

-

-

42,774

งบการเง�นรวม

ผลกระทบตอมูลคายุติธรรม
เมื่ออัตราตาม

ขอสมมติฐานเพ��มข�้น

อัตราการใชพื้นที่ (รอยละ)

อัตราคิดลด (รอยละ)

มูลคายุติธรรมเพิ่มขึ้น

มูลคายุติธรรมลดลง

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

100

11-13

100

11-13
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18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

สินทรัพยซ�่งแสดงตามราคาทุน

(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม

31 ธันวาคม 2557

เพิ่มจากการซื้อกิจการ

เพิ่มขึ้นจากการตีราคา

ซื้อเพิ่ม

โอนเขา /(โอนออก)

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

จำหนายและตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

31 ธันวาคม 2558

เพิ่มขึ้นจากการตีราคา

ซื้อเพิ่ม

โอนเขา /(โอนออก)

จำหนายและตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2557

เพิ่มจากการซื้อกิจการ

คาเสื่อมราคาสำหรับป

โอนเขา/(โอนออก)

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

จำหนายและตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

31 ธันวาคม 2558

คาเสื่อมราคาสำหรับป

โอนเขา/(โอนออก)

จำหนายและตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

80,085,533

847,870

3,183,399

6,437,011

(3,131)

(77,846)

(2,331,424)

175,465

88,316,877

49,040

7,755,751

39,680

(970,445)

(13,245)

95,177,658

33,019,778

358,455

4,181,033

(14,575)

(53,710)

(2,279,268)

22,061

35,233,774

4,572,669

(519)

(919,473)

(286)

38,886,165

2,377,743

26,462

-

2,096,258

(1,835,526)

-

(1,538)

60

2,663,459

-

2,608,516

(2,463,489)

(3,020)

(550)

2,804,916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,345,008

57,947

-

908,046

505,105

(71,234)

(1,112,237)

52,015

10,684,650

-

1,049,149

401,041

(238,511)

(4,409)

11,891,920

6,073,110

45,628

883,150

(3,632)

(47,055)

(1,102,937)

9,144

5,857,408

975,763

54,092

(230,530)

(116)

6,656,617

823,822

6,513

-

98,183

1,811

(6,612)

(68,640)

588

855,665

-

93,791

7,929

(51,614)

(31)

905,740

600,768

5,589

74,784

-

(6,655)

(66,796)

449

608,139

77,362

1

(50,315)

(24)

635,163

14,599,132

164,581

3,183,399

865,606

20,416

-

(1,767)

27,505

18,858,872

49,040

1,151,574

15,111

-

(2,270)

20,072,327

41,160

8,865

7,262

-

-

(167)

-

57,120

10,082

8,868

-

-

76,070

33,853,200

504,957

-

639,927

1,121,829

-

(51,038)

78,114

36,146,989

-

974,289

1,772,711

(46,254)

(5,639)

38,842,096

15,169,422

228,455

1,578,092

(58,202)

-

(50,063)

7,148

16,874,852

1,692,170

(111,031)

(41,162)

(201)

18,414,628

18,086,628

87,410

-

1,828,991

183,234

-

(1,096,204)

17,183

19,107,242

-

1,878,432

306,377

(631,046)

(346)

20,660,659

11,135,318

69,918

1,637,745

47,259

-

(1,059,305)

5,320

11,836,255

1,817,292

47,551

(597,466)

55

13,103,687

สินทรัพยซ�่งแสดงตาม
ราคาทุนหร�อราคาที่ตีใหม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

เคร�่องมือ
เคร�่องจักร

เฮลิคอปเตอร 
และอุปกรณ
การแพทย

อุปกรณ
โครงสราง

เคร�่องตกแตง
และอุปกรณ
สำนักงาน ยานพาหนะ

อาคารระหวาง
กอสรางและ
เคร�่องมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั�ง รวม

งบการเง�นรวม
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สินทรัพยซ�่งแสดงตามราคาทุน

(หนวย: พันบาท)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

31 ธันวาคม 2557

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2558

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2559

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับป   

2558 (จำนวน 3,348 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

2559 (จำนวน 3,632 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

130,497

2,700

133,197

(5,440)

127,757

52,949,906

56,163,736

4,181,033

4,572,669

-

-

-

-

-

2,663,459

2,804,916

1,373

-

1,373

-

1,373

4,825,869

5,233,930

1,471

-

1,471

-

1,471

246,055

269,106

4,869

-

4,869

-

4,869

18,796,883

19,991,388

109,973

2,700

112,673

(2,700)

109,973

19,159,464

20,317,495

12,811

-

12,811

(2,740)

10,071

7,258,176

7,546,901

สินทรัพยซ�่งแสดงตาม
ราคาทุนหร�อราคาที่ตีใหม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

เคร�่องมือ
เคร�่องจักร

เฮลิคอปเตอร 
และอุปกรณ
การแพทย

อุปกรณ
โครงสราง

เคร�่องตกแตง
และอุปกรณ
สำนักงาน ยานพาหนะ

อาคารระหวาง
กอสรางและ
เคร�่องมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั�ง รวม

งบการเง�นรวม (ตอ)

สินทรัพยซ�่งแสดงตามราคาทุน

(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม

31 ธันวาคม 2557

ซื้อเพิ่ม

โอนเขา /(โอนออก)

จำหนายและตัดจำหนาย

31 ธันวาคม 2558

ซื้อเพิ่ม

โอนเขา /(โอนออก)

จำหนายและตัดจำหนาย

31 ธันวาคม 2559

14,247,907

1,439,248

788

(1,648,125)

14,039,818

2,569,605

(44,438)

(168,973)

16,396,012

123,080

275,964

(108,597)

-

290,447

1,049,149

(250,082)

-

1,089,514

2,245,072

163,326

32,274

(964,462)

1,476,210

196,730

33,869

(13,057)

1,693,752

205,276

24,999

564

(13,655)

217,184

9,533

220

(17,958)

208,979

1,885,633

694,492

476

-

2,580,601

903,478

(46,186)

-

3,437,893

5,647,629

106,867

68,415

(19,906)

5,803,005

98,613

137,685

(2,984)

6,036,319

4,141,217

173,600

7,656

(650,102)

3,672,371

312,102

80,056

(134,974)

3,929,555

สินทรัพยซ�่งแสดงตาม
ราคาทุนหร�อราคาที่ตีใหม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

เคร�่องมือ
เคร�่องจักร

และอุปกรณ
การแพทย

อุปกรณ
โครงสราง

เคร�่องตกแตง
และอุปกรณ
สำนักงาน ยานพาหนะ

อาคารระหวาง
กอสรางและ
เคร�่องมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั�ง รวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
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ในป 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทยอยไดบันทึกผลการประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งใชวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินประเมินใหมในงบการเงินรวมมีราคารวม 285.6 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากราคาตาม
บัญชีจำนวน 39.2 ลานบาท (สุทธิจากหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจำนวน 9.8 ลานบาท) บริษัทยอยไดบันทึกสวนเพิ่มขึ้นเปน “สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

ในป 2558 บริษัทยอยแปดแหงไดบันทึกผลการประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
Approach) โดยราคายุติธรรมของที่ดินประเมินใหมในงบการเงินรวมมีราคารวม 6,742.6 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีจำนวน
2,541.3 ลานบาท (สุทธิจากหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจำนวน 642.1 ลานบาท) บริษัทยอยไดบันทึกสวนเพิ่มขึ้นเปน “สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน” ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได
หากบริษัทและบริษัทยอยแสดงมูลคาของที่ดินดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามวิธี

ราคาทุนจะเปนดังนี้

สินทรัพยซ�่งแสดงตามราคาทุน

(หนวย: พันบาท)

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2557

คาเสื่อมราคาสำหรับป

โอนเขา /(โอนออก)

จำหนายและตัดจำหนาย

31 ธันวาคม 2558

คาเสื่อมราคาสำหรับป

โอนเขา /(โอนออก)

จำหนายและตัดจำหนาย

31 ธันวาคม 2559

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

31 ธันวาคม 2558

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2559

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับป   

2558 (จำนวน 630 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

2559 (จำนวน 689 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

6,861,117

747,245

(8,423)

(1,633,036)

5,966,903

843,513

(1,609)

(161,937)

6,646,870

2,700

(2,700)

-

8,070,215

9,749,142

747,245

843,513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290,447

1,089,514

1,414,578

153,971

370

(962,771)

606,148

181,208

68

(11,430)

775,994

-

-

-

870,062

917,758

137,828

20,708

-

(13,231)

145,305

20,101

-

(17,957)

147,449

-

-

-

71,879

61,530

286

300

-

-

586

310

-

-

896

-

-

-

2,580,015

3,436,997

2,546,296

265,253

2,132

(15,414)

2,798,267

294,767

(1,262)

(1,817)

3,089,955

2,700

(2,700)

-

3,002,038

2,946,364

2,762,129

307,013

(10,925)

(641,620)

2,416,597

347,127

(415)

(130,733)

2,632,576

-

-

-

1,255,774

1,296,979

สินทรัพยซ�่งแสดงตาม
ราคาทุนหร�อราคาที่ตีใหม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

เคร�่องมือ
เคร�่องจักร

และอุปกรณ
การแพทย

อุปกรณ
โครงสราง

เคร�่องตกแตง
และอุปกรณ
สำนักงาน ยานพาหนะ

อาคารระหวาง
กอสรางและ
เคร�่องมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั�ง รวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ (ตอ)
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือแพทย อุปกรณ และยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญา
เชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจำนวนเงิน 74.2 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 14.9 ลานบาท (2558: เงิน 99.9 ลานบาท
และเฉพาะกิจการ 16.7 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือแพทย อุปกรณและยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัด
คาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 14,440.8 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 3,007.7
ลานบาท (2558: 14,857.1 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 3,518.9 ลานบาท)
 
18.1 เงินมัดจำคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย เขาทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบริเวณโครงการ ปารคนายเลิศ เปนจำนวนเงิน 10,800 ลานบาท โดยบริษัทไดชำระเงินมัดจำตาม
สัญญาจะซื้อจะขายใหแกผูจะขายในวันที่ 28 กันยายน 2559 เปนจำนวนเงิน 1,080 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 100 ของบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสราง
โครงการปารคนายเลิศขางตนจากผูขาย โดยราคาซื้อขายสวนที่เหลือคิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 9,720 ลานบาท ผูขายตกลงใหบริษัทฯ ชำระ
ในวันรับโอนกรรมสิทธิ์เปนเงินจำนวน 2,000 ลานบาท และอีกจำนวน 7,720 ลานบาทนั้น บริษัทจะชำระใหแกผูขายภายในวันที่
27 พฤษภาคม 2560

19. ที่ดินที่ยังไมไดใชเพ��อการดำเนินงาน
ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนท่ีดินท่ียังไมไดใชเพ่ือการดำเนินงานมีจำนวนประมาณ 29 ลานบาท
(2558: 29 ลานบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,948,561

2,045,083

11,991,242

10,861,087

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

ที่ดินตามราคาทุน

สวนเพิ่มจากการประเมินราคา

คาเผื่อการดอยคา

รวม

119,898

177,802

(719)

296,981

119,898

177,802

(719)

296,981

2559 2558

120,225

177,802

(719)

297,308

120,225

177,802

(719)

297,308

งบการเง�นรวม
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2559 2558

(หนวย: ลานบาท)

ยอดคงเหลือตนป

เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ

ยอดคงเหลือปลายป

16,000

932

16,932

16,932

-

16,932

งบการเง�นรวม

20. คาความนิยม
การเปลี่ยนแปลงของคาความนิยมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทและบริษัทยอยพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการใชสินทรัพย โดย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร ประมาณ
การกระแสเงินสดดังกลาวครอบคลุมระยะเวลา 10 ปเน่ืองจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ตองใชเวลาประมาณ 5 ปข้ึนไปในการขยาย
งานใหเกิดประโยชนจากการรวมธุรกิจ

ขอสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลคาจากการใชสินทรัพย สรุปไดดังนี้
  

ฝายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณเก่ียวการเติบโตของตลาดอัตราการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ตลอดจนอัตราคิดลดซ่ึงเปนอัตรากอนภาษีท่ีสะทอนถึงความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวของกับหนวยธุรกิจน้ันๆ

ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาความนิยมไมเกิดการดอยคา
 
21. สินทรัพยไมมีตัวตน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเปนคอมพิวเตอรซอฟตแวรและสิทธิทางการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
แสดงไดดังนี้

อัตราการเติบโต

อัตราคิดลดกอนภาษี

5.0 - 15.6

8.03

(หนวย: รอยละตอป)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ

ซื้อเพิ่ม

โอนเขา/(โอนออก)

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

จำหนาย/ตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซื้อเพิ่ม

โอนเขา/(โอนออก)

490,060

-

135,542

(4,719)

-

(10,137)

-

610,746

175,139

(248)

1,783,646

34

360,811

(10,252)

(6,630)

(30,809)

63

2,096,863

389,696

(16,272)

งบการเง�นรวม
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน

หัก: คาตัดจำหนายสะสม

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

คาตัดจำหนายสำหรับป

444,881

(82,459)

362,422

17,140

449,051

(98,883)

350,168

16,424

2559 2558

926,662

(256,485)

670,177

38,162

997,865

(300,150)

697,715

36,774

งบการเง�นรวม

22. สิทธิการเชา

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

จำหนาย/ตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คาตัดจำหนายสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ

คาตัดจำหนายสำหรับป

โอนเขา

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

จำหนาย/ตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คาตัดจำหนายสำหรับป

โอนเขา/(โอนออก)

จำหนาย/ตัดจำหนาย

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(127)

-

785,510

179,570

.-

56,105

-

-

(10,072)

-

225,603

77,697

90

(51)

-

303,339

385,143

482,171

(1,006)

(34,949)

2,434,332

922,279

34

167,505

6,128

(5,684)

(30,187)

60

1,060,135

194,608

(7,904)

(816)

7

1,246,030

1,036,728

1,188,302

งบการเง�นรวม
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2559 2558

(หนวย: พันบาท)

มูลคาตามบัญชีตนป 

ซื้อเพิ่ม

หัก: คาตัดจำหนายสำหรับป

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

มูลคาตามบัญชีปลายป

379,562

-

(17,140)

-

362,422

362,422

4,170

(16,424)

-

350,168

2559 2558

700,375

3,000

(38,162)

4,964

670,177

670,177

82,134

(36,774)

(17,822)

697,715

งบการเง�นรวม

23. เง�นเบิกเกินบัญช�ธนาคารและเง�นกูยืมระยะสั�นจากสถาบันการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท โดยจายดอกเบี้ย

ในอัตราคงที่ และจายดอกเบี้ยพรอมเงินตนเมื่อเงินกูระยะสั้นครบกำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,030 ลานบาท และ

2 ลานเหรียญสหรัฐ (2558: 1,010 ลานบาท และ 1 ลานเหรียญสหรัฐ) และเฉพาะของบริษัทฯ 860 ลานบาท (2558: 860 ลานบาท) โดย
จายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำของธนาคารสำหรับวงเงินกูที่เปนสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอัตราคงที่สำหรับ
วงเงินกูที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
 
24. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาสำหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงาน

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

130,261

383,176

84,236

615,939

75,271

1,288,883

138,483

408,940

87,756

282,888

86,215

1,004,282

2559 2558

5,620

2,971,644

4,443

1,435,544

517,500

4,934,751

31,377

3,091,909

13,319

1,047,478

361,920

4,546,003

งบการเง�นรวม
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บริษัทฯ
ก) ในป 2551 บริษัทไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาว

คิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือน
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถนำทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย
ไปค้ำประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการท่ีบริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
มียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 401.1 ลานบาท (2558: 744.9 ลานบาท)

ข) ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 3,000 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา
7 ป 6 เดือน เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนด
ชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและชำระเงินตนเปนรายไตรมาสตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอด
คงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 1,119 ลานบาท (2558: 1,519 ลานบาท)

ค) ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 586 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 8 ป
6 เดือน เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระ
ดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน
304.4 ลานบาท (2558: 401 ลานบาท)

ง) ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 1,766 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 7 ป
6 เดือน เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือนและชำระเงินตนเปนรายไตรมาสตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดคงเหลือ
ของเงินกูยืมเปนจำนวน 808.8 ลานบาท (2558: 1,078.4 ลานบาท)

จ) ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งจำนวนเงิน 2,500 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา
5 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุกคร่ึงป และกำหนดชำระเงินตนเม่ือ
สัญญาครบกำหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 2,500 ลานบาท (2558: 2,500 ลานบาท)

ฉ) ในเดือนกุมภาพันธ 2557 บริษัทไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีกำหนด
ระยะเวลา 7 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอปในปท่ี 1 และในอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา
โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาสและชำระเงินตนทุก 6 เดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
มียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 19.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 696 ลานบาท (2558: 20.0 ลานเหรียญสหรัฐ-
อเมริกา หรือเทียบเทา 725.1 ลานบาท)

ช) ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 1,000 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 5 ป
เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา BIBOR 3 เดือน บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปน
รายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 583.3 ลานบาท (2558:
833.3 ลานบาท)

25. เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หัก: จายคืนเงินกู

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หัก: สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

9,369,738

(1,671,607)

(5,458)

-

7,692,673

(4,239,342)

3,453,331

9,446,213

(1,734,683)

(5,458)

(643)

7,705,429

(4,252,098)

3,453,331

งบการเง�นรวม
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2559 2558

(หนวย: พันบาท)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี

รวม

หัก: สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

17,284

(526)

16,758

(10,230)

6,528

14,795

(182)

14,613

(11,214)

3,399

2559 2558

108,364

(4,213)

104,151

(57,206)

46,945

63,055

(1,537)

61,518

(43,861)

17,657

งบการเง�นรวม

ซ) ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 2,000 ลานบาท โดยไตรมาส 2 ของป
2557 บริษัทไดเบิกเงินกูจำนวน 2,000 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 7 ป คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน บวก
อัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและชำระเงินตนเปนทุก 6 เดือน ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 1,280 ลานบาท (2558: 1,568.0 ลานบาท)

บริษัทยอย
ก) ในป 2550 และ 2551 Angkor Pisith Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในตางประเทศ

ในวงเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐ มีกำหนดระยะเวลา 7 ป 10 เดือน เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอป
โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและชำระเงินตนเปนรายไตรมาสตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมนี้ค้ำประกันโดยบริษัทฯ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 0.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 12.8 ลานบาท
(2558: 1.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 38.0 ลานบาท)

ข) ในป 2550 บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแหง
หน่ึงในประเทศในวงเงิน 200 ลานบาท และไดปรับวงเงินเปน 190 ลานบาท ในป 2553 โดยมีกำหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาว
คิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในสัญญา ในระหวางป 2559 บริษัทยอยไดยกเลิกการโอนสิทธิเรียกรองในคาจางบริการตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองใหแกสถาบันการ
เงินแหงนี้ บริษัทยอยไดชำระคืนเงินตนครบทั้งจำนวนในเดือนพฤศจิกายน 2559 (2558: 37.5 ลานบาท)

ค) ในป 2551 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน
20 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 7 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือน
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทยอยไดชำระคืนเงินตนครบทั้งจำนวนในเดือนสิงหาคม 2558

ง) ในป 2558 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน
300 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 8 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบอัตราคงท่ี ตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนด
ชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในบริษัทยอยไดชำระคืนเงินตนครบท้ังจำนวนในเดือนพฤษภาคม 2559 (2558:
1.0 ลานบาท)
สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยไดระบุขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม เชน การดำรง

อัตราสวนทางการเงิน เปนตน

26. หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย
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บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซึ่งประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย อุปกรณ
และยานพาหนะสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเมื่อครบกำหนดสัญญา 

รวม

(หนวย:  พันบาท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี     

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน

63,055

(1,537)

61,518

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป

18,148

(491)

17,657

44,907

(1,046)

43,861

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญา เชาการเงินดังนี้

รวม

(หนวย:  พันบาท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                       

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน

108,364

(4,213)

104,151

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป

48,226

(1,281)

46,945

60,138

(2,932)

57,206

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวม

(หนวย:  พันบาท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาระยะยาว

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาระยะยาวรอการตัดบัญชี                  

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาระยะยาว

14,795

(182)

14,613

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป

3,564

(165)

3,399

11,231

(17)

11,214

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

(หนวย:  พันบาท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาระยะยาว

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาระยะยาวรอการตัดบัญชี      

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาระยะยาว

17,284

(526)

16,758

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป

6,656

(128)

6,528

10,628

(398)

10,230

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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27. หุนกู
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูสุทธิจากคาใชจายในการออกหุนกูและตัดจำหนายสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิ จำนวนรวม 3,000,000 หนวย
ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.80 ตอป และ หุนกู อายุ 7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกำหนดชำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในป 2557 บริษัทไดไถถอนหุนกูอายุ 5 ป เปนจำนวนเงินรวม 2,000 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท
ไดไถถอนหุนกูอายุ 7 ป เปนจำนวนเงิน 1,000 ลานบาท

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวนรวม
2,500,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 2,500 ลานบาท อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.99 ตอป โดยมี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน บริษัทไดไถถอนหุนกูดังกลาวนี้แลวในป 2558

ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวนรวม
600,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 600 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.5 ตอป โดยมีกำหนด
ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวนรวม
4,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 4,000 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.63 ตอป โดยมี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และวันที่ 15 ตุลาคม 2557 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สำหรับหุนกูจำนวน 4,000 ลานบาทกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2559 ตามที่กลาวในหมายเหตุ 40.1

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวน
รวม 3,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 3,000 ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกูจำนวน 2,000,000
หนวย อายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.19 ตอป และหุนกูจำนวน 1,000,000 หนวย อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.39 ตอป โดยมี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวน
รวม 2,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 2,000 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.95 ตอป 
โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยบริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุนกูจำนวน 2,000 ลานบาทกับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 40.1

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวน
รวม 3,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.99 ตอป
โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

ยอดคงเหลือตนป

ออกหุนกูเพิ่มระหวางป

ไถถอนหุนกูระหวางป

คาใชจายในการออกหุนกู

ตัดจำหนายคาใชจายในการออกหุนกู

ยอดคงเหลือสิ้นป

หัก: สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

11,091,987

2,000,000

(2,500,000)

(2,585)

1,575

10,590,977

(999,836)

9,591,141

10,590,977

3,000,000

(1,000,000)

(3,682)

1,605

12,588,900

-

12,588,900
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หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การดำรงอัตราสวนทางการเงิน การจายปนผลการจำหนายจายโอนทรัพยสิน
เปนตน 

มูลคายุติธรรมของหุนกูดังกลาวซ่ึงเทากับราคาซ้ือขายสุดทาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 อยูระหวาง 950.55 บาทตอหนวยถึง 1,078.49
บาทตอหนวย

28. หุนกูแปลงสภาพ
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ มูลคา

ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเทา และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ใหแกผูลงทุนใน
ตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมีขอกำหนดและเงื่อนไขหลักของหุนกูแปลงสภาพดังนี้ 

โดยบริษัทฯ มีภาระท่ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขอจำกัดบางประการตามท่ีกำหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” กำหนดใหกิจการท่ีออก
หุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากองคประกอบที่เปนทุนเพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น ณ 
วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทไดแยกองคประกอบของหน้ีสินและองคประกอบท่ีเปนทุนออกจากกัน โดยองคประกอบของหน้ีสิน
น้ันไดคำนวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปนอยูขณะน้ัน หุนกูแปลง
สภาพ - องคประกอบที่เปนทุนคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหนี้สิน

หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหน้ีสินแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือครบอายุการชำระคืนของ
หุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกำหนดขึ้น ณ วันที่ออกหุนกูจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

มูลคายุติธรรมของหุนกูแปลงสภาพดังกลาวซ่ึงเทากับราคาซ้ือขายสุดทาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เทากับรอยละ 112.739 ตอหนวย

ประเภทหุนกูแปลงสภาพ

อายุของหุนกูแปลงสภาพ

มูลคารวม

สกุลเงิน

วันครบกำหนดไถถอน

สิทธิในการไถถอนกอนครบกำหนดของ

ผูถือหุนกูแปลงสภาพ

สิทธิในการไถถอนกอนครบกำหนดของบริษัทฯ

อัตราดอกเบี้ย

มูลคาเมื่อครบกำหนดไถถอน

ราคาแปลงสภาพ

มูลคาคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559

หุนกูแปลงสภาพประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน

5 ป นับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ

มูลคารวม 10,000 ลานบาท

บาท (THB-Denominate, USD-Settled)

18 กันยายน 2562

สามารถไถถอน ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่มูลคารอยละ 106.152

ของมูลคาเงินตน

สามารถไถถอนไดหลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุนของบริษัทฯ

ปรับตัวสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 130 ของราคาไถถอนตามที่ระบุในขอกำหนด

สิทธิของหุนกูแปลงสภาพ หารดวยอัตราแปลงสภาพ ณ ขณะนั้น

ไมมีดอกเบี้ย

รอยละ 110.462 ของมูลคาเงินตนของหุนกูแปลงสภาพ

21.045 บาท ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ

10,000 ลานบาท
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29. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและคารักษาพยาบาลหลังเกษียณแสดง

ไดดังนี้

รวม

(หนวย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป -

ตามที่รายงานไวเดิม

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินปกอน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป -

หลังการปรับปรุงใหม

เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ

ตนทุนบริการในปจจุบัน 

ตนทุนดอกเบี้ย

ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ

ดานประชากรศาสตร

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน 

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ

ผลประโยชนจายในระหวางป

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป

หัก: สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

สวนที่เปนหนี้สินหมุนเวียน

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

สวนที่เปนหนี้สินไมหมุนเวียน

1,356,593

721,162

2,077,755

10,296

128,425

59,326

(45,005)

25,388

54,500

(44,209)

(12,910)

2,253,566

(157,814)

2,095,752

1,529,573

723,993

2,253,566

-

145,402

51,567

-

-

-

(204,496)

-

2,246,039

(317,891)

1,928,148

คารักษาพยาบาลหลังเกษ�ยณเง�นชดเชยพนักงาน

1,356,593

-

1,356,593

10,296

124,049

51,027

(45,005)

25,388

54,500

(34,365)

(12,910)

1,529,573

-

1,529,573

-

723,993

723,993

-

4,714

9,032

-

-

-

(163,948)

-

573,791

(317,891)

255,900

-

721,162

721,162

-

4,376

8,299

-

-

-

(9,844)

-

723,993

(157,814)

566,179

1,529,573

-

1,529,573

-

140,688

42,535

-

-

-

(40,548)

-

1,672,248

-

1,672,248

งบการเง�นรวม

2559 25582559 25582559 2558
(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกำไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้ 

บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนาเปนจำนวนประมาณ 379.5 ลานบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 244.2 ลานบาท) (2558: จำนวน 345.8 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 257.3 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอยประมาณ 18 - 42 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ:18 - 42 ป) (2558: 19 - 43 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 - 43 ป)

รวม

(หนวย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป -

ตามที่รายงานไวเดิม

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินปกอน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป -

หลังการปรับปรุงใหม

ตนทุนบริการในปจจุบัน 

ตนทุนดอกเบี้ย

ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ

ดานประชากรศาสตร

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน 

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ

ผลประโยชนจายในระหวางป

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป

หัก: สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

สวนที่เปนหนี้สินหมุนเวียน

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

สวนที่เปนหนี้สินไมหมุนเวียน

245,985

642,962

888,947

26,147

17,003

3,646

502

75,737

(17,409)

994,573

(157,814)

836,759

348,779

645,794

994,573

31,995

16,751

-

-

-

(170,798)

872,521

(239,691)

632,830

คารักษาพยาบาลหลังเกษ�ยณเง�นชดเชยพนักงาน

245,985

-

245,985

21,770

8,704

3,646

502

75,737

(7,565)

348,779

-

348,779

-

645,794

645,794

4,714

9,032

-

-

-

(163,948)

495,592

(239,691)

255,901

-

642,962

642,962

4,377

8,299

-

-

-

(9,844)

645,794

(157,814)

487,980

348,779

-

348,779

27,281

7,719

-

-

-

(6,850)

376,929

-

376,929

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 25582559 25582559 2558
(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

ตนทุนบริการในปจจุบัน 

ตนทุนดอกเบี้ย

รวมคาใชจายที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน

คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ในกำไรหรือขาดทุน

ตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ

คาใชจายในการบริหาร

26,147

17,003

43,150

21,883

21,267

31,995

16,751

48,746

24,490

24,256

2559 2558

128,425

59,326

187,751

108,676

79,075

145,402

51,567

196,969

104,711

92,258

งบการเง�นรวม

(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

เพ��มข�้น 1% ลดลง 1%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: ลานบาท)

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

64.1

(29.7)

41.2

(48.9)

34.5

(34.6)

เพ��มข�้น 1% ลดลง 1%

เพ��มข�้น 20%

219.9

(181.6)

191.2

(179.5)

212.1

(158.7)

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

3.1, 3.8

5.0

0.0 - 14.0

3.1, 3.8

5.0

0.0 - 14.0

2559 2558

3.1 - 3.2, 3.8

5.0

0.0 - 20.0

3.1 - 3.2, 3.8

5.0

0.0 - 20.0

งบการเง�นรวม

(รอยละตอป)(รอยละตอป)(รอยละตอป)(รอยละตอป)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

เพ��มข�้น 20% ลดลง 20%ลดลง 20%

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

เพ��มข�้น 1% ลดลง 1%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: ลานบาท)

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

59.7

(27.3)

33.0

(48.9)

27.2

(31.7)

เพ��มข�้น 1% ลดลง 1%

เพ��มข�้น 20%

194.4

(165.9)

148.1

(177.5)

169.9

(143.7)

งบการเง�นรวม

(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)

เพ��มข�้น 20% ลดลง 20%ลดลง 20%
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30. เง�นปนผลจาย

เง�นปนผลจายเง�นปนผล อนุมัติโดย เง�นปนผลจายตอหุน

เงินปนผลประจำป 2557

รวมเงินปนผลในระหวางป 2558

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 0.23

0.23

3,563

3,563

(ลานบาท) (บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

คาแพทย

ตนทุนยาและเวชภัณฑ

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ

คาเชาจาย

2,989.7

2,760.3

1,783.2

820.5

324.4

120.4

3,251.5

2,809.8

1,839.5

937.6

294.1

121.2

2559 2558

14,728.1

13,218.9

8,416.5

4,386.7

729.9

754.8

16,225.8

14,675.0

9,200.4

4,803.8

745.7

847.2

งบการเง�นรวม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

บริษัทไดจายเงินปนผลประจำปจำนวนดังกลาวแลวในเดือนพฤษภาคม 2558

บริษัทไดจายเงินปนผลประจำปและเงินปนผลระหวางกาลจำนวนดังกลาวแลวในเดือนพฤษภาคม 2559 และเดือนกันยายน 2559
ตามลำดับ

31. สำรองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไว

เปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได

32. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไดแก

เง�นปนผลจายเง�นปนผล อนุมัติโดย เง�นปนผลจายตอหุน

เงินปนผลประจำป 2558

เงินปนผลระหวางกาลประจำป 2559

รวมเงินปนผลในระหวางป 2558

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

0.26

0.10

0.36

4,027

1,548

5,575

(ลานบาท) (บาท)

(หนวย: ลานบาท)
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน

340,825

7,024

(4,504)

343,345

306,892

6,213

45,639

358,744

2559 2558

1,927,749

11,968

(44,412)

1,895,305

2,007,632

4,669

(90,000)

1,922,301

งบการเง�นรวม

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

33. ภาษ�เง�นได 
ภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยสรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกำไร(ขาดทุน)

จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกำไรจากการตีราคาที่ดิน

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดที่รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

15,977

(21,541)

-

(5,564)

-

14,943

-

14,943

2559 2558

6,977

(19,544)

(642,122)

(654,689)

-

(8,328)

(9,808)

(18,136)

งบการเง�นรวม

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน

4,907,802

20%

981,560

7,024

7,294,182

20%

1,458,836

6,213

2559 2558

10,229,986

20%

2,045,997

11,968

10,694,165

20%

2,138,833

4,669

งบการเง�นรวม

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสามารถแสดงไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:

การสงเสริมการลงทุน

เงินปนผลรับที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษี

ขาดทุนทางภาษีที่ไมใช

กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

คาใชจายที่ไมสามารถนำมาหักภาษีได

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น

รวม

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง

(40,311)

(674,416)

-

-

-

70,977

(1,489)

(645,239)

343,345

7.00%

(51,164)

(1,083,251)

-

-

-

41,039

(12,929)

(1,106,305)

358,744

4.92%

2559 2558

(77,567)

(1,791)

103,038

(41,750)

(251,794)

119,142

(11,938)

(162,660)

1,895,305

18.53%

(81,211)

(2,138)

138,603

-

(273,991)

92,523

(94,987)

(221,201)

1,922,301

17.98%

งบการเง�นรวม

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

คาเผื่อการดอยคาของอาคาร และอุปกรณ

คาใชจายคางจายและสำรองหนี้สินอื่น

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

อื่นๆ

รวม

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ

คาใชจายในการออกหุนกู หุนกูแปลงสภาพและเงินกูยืมตัดจำหนาย

กำไรจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร

รวม

สินทรัพย(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

50,028

77

30,812

540

209,455

166,915

-

457,827

53,163

25,332

57,267

90,097

172,324

398,183

59,644

30,803

122

30,812

85

250,513

125,807

-

438,142

58,991

19,705

83,021

75,153

172,324

409,194

28,948

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

92,255

696

17,702

2,515

260,273

418,714

1,820

793,975

202,586

25,332

7,214

90,502

2,648,471

2,974,105

(2,180,130)

76,298

1,271

4,260

974

435,204

384,871

3,658

906,536

241,847

19,705

19,381

92,671

2,644,690

3,018,294

(2,111,758)

งบการเง�นรวม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

(หนวย: พันบาท)
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจำนวน 1,924.5 ลานบาท (2558: 1,260.3 ลานบาท) บริษัทยอย
ไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษี เนื่องจาก บริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวายังมีความไมแนนอน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคตที่จะทำใหมั่นใจวาจะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนของรายการขาดทุนทางภาษีของบริษัทยอยที่ยังไมไดใชแสดงไดดังนี้

34. กำไรตอหุน 
กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจำนวนถัวเฉล่ีย

ถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

กำไรตอหุนปรับลด
บริษัทไมมีความจำเปนท่ีจะตองแสดงกำไรตอหุนปรับลดสำหรับป 2559 จากการออกหุนกูแปลงสภาพ (ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 28)

เนื่องจากการคำนวณกำไรตอหุนโดยสมมติวามีการแปลงสภาพหุนกูทั้งหมดเปนหุนสามัญแสดงกำไรตอหุนที่ไมปรับลดลง
 
35. สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ

บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาล มีกำหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึง
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2567 กำหนดชำระคาเชาสำหรับ 17 เดือนแรก ในอัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพ่ิมอัตราคาเชาตามท่ีกำหนดไว
ในสัญญาสำหรับ 3 ปสุดทายมีอัตราคาเชาเดือนละ 560,000 บาท

บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชเปนลานจอดรถ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการเชา 6 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2561 กำหนดชำระคาเชาสำหรับ 3 ปแรกในอัตราเดือนละ 205,000 บาท และ 3 ปสุดทายมีอัตราคาเชาเดือนละ 235,000 บาท

บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่
28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชำระคาเชาครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป

2559 2558

(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

28.8

74.8

197.7

443.8

515.2

-

1,260.3

-

74.8

197.7

443.8

515.2

693.0

1,924.5

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไรสำหรับป (บาท)

จำนวนหุนสามัญ (หุน)

กำไรตอหุน (บาท/หุน)

4,564,457,172

15,490,956,540

0.29

6,935,437,788

15,490,956,540

0.45

2559 2558

8,020,716,358

15,490,956,540

0.52

8,386,477,660

15,490,956,540

0.54

งบการเง�นรวม

(ปรับปรุงใหม)(ปรับปรุงใหม)



201

บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578
กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชำระคร้ังแรกในวันท่ี 5 มกราคม 2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม
2570 เปนตนไป ชำระคาเชาในอัตราเดือนละ 100,000 บาท

บริษัทไดทำสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซึ่งตามสัญญาระบุวาบริษัทตองยกกรรมสิทธิในอาคารให
หนวยงานราชการ เมื่อหนวยงานราชการไดทำการตรวจรับอาคารขางตนเรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กำหนดชำระคาเชาเปนรายป
โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพ่ิมอัตราคาเชาทุก 5 ป และสำหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ 990,943 บาท 

บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2584
กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยไมมีคาเชาในระยะเวลา 3 เดือนแรก และเร่ิมชำระคร้ังแรกในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2554 ในอัตราเดือน
ละ 100,000 บาท และเพิ่มคาเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป

บริษัทฯ ทำสัญญาเชาพื้นที่กับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบกิจการใหบริการคลินิกเวชกรรม ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน
2556 และไดตอสัญญาตอไปอีกกำหนดระยะเวลา 4 ป ต้ังแตวันท่ี 28 กันยายน 2559  ถึง 27 กันยายน 2563 โดยตกลงชำระคาตอบแทน
ตามอัตราคงท่ีและอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจากการประกอบกิจการรายเดือนกอนหักคาใชจายใดๆ หรือตามจำนวนเงิน
คาตอบแทนขั้นต่ำตามที่ระบุในสัญญา แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา  

บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อประกอบการสถานพยาบาลและบริการที่เกี่ยวของมีกำหนดระยะเวลาเชา 30 ป
นับต้ังแตวันท่ี 5 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 4 เมษายน 2586 กำหนดชำระคาเชาเปนรายป ในอัตราคงท่ีปละ 16,449,525 บาท และกำหนด
คาสิทธิการเชา ณ วันเริ่มตนสัญญาเปนจำนวนเงิน 300 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดชำระคาสิทธิการเชาดังกลาวแลวเต็มจำนวน

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอยทำสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 กำหนดระยะเวลาการเชา  30 ป

ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155 ลานบาท และบริษัทยอยตกลงชำระคาเชาลวงหนาแลวเปนจำนวน 39 ลานบาท
ตามระยะเวลาที่กำหนด คาเชาสวนที่เหลือจายชำระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทำสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันในการให
บริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจำนวนเงินรวม 103 ลานบาท

บริษัทยอยทำสัญญาเชาพ้ืนท่ีกับบริษัทแหงหน่ึง เพ่ือใชเปนสถานท่ีประกอบกิจการใหบริการคลินิกเวชกรรมภายในอาคารกำหนดระยะ
เวลา 5 ป ต้ังแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 และไดตอสัญญาตอไปอีกจนถึง 27 มกราคม 2562 โดยตกลงชำระคาตอบแทนตามอัตรารอยละ
ท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจากการประกอบกิจการรายเดือนกอนหักคาใชจายใดๆ หรือตามจำนวนเงินคาตอบแทนข้ันต่ำตามท่ีระบุใน
สัญญา แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสรางโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป 

เริ่มตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งจะหมดสัญญาในเดือนมกราคม 2580 โดยกำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน เปน

จำนวนเงินตามที่ระบุไวในสัญญา
 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด

บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินกับรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดเวลา 3 ป ตอมาบริษัทยอยไดทำบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมโดยตอ
สัญญาออกไปอีก 3 ป ส้ินสุดป 2559 และหลังจากน้ันบริษัทยอยคาดวาจะตอสัญญาออกไปอีก บริษัทยอยจะตองจายคาเชาเปนจำนวนเงิน
ตามที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินกับกรมธนารักษ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาเชารายเดือนเปนจำนวนเงินตามที่ระบุไวในสัญญา 
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36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทยอยเหลืออยู

เปนจำนวน 336 ลานบาท (2558: 606 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัท จำนวน 35 ลานบาท (2558: 335 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ เชน คาใชจายสาธารณูปโภคและการปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงิน 3.9 ลานบาท ใหกับอดีตบริษัทรวมแหงหนึ่ง ในระหวางป 
บริษัทยอยไดถอนค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาวแลว

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญา

- สัญญาเชาอาคารและที่ดิน               

(รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 35)

- สัญญาเชาอุปกรณสำนักงานและบริการอื่น

- สัญญาเพ่ือจัดหาและซอมบำรุงเคร่ืองมือทางการแพทย

- สัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร

รวม

101

-

-

-

101

44

1

-

-

45

มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

373

91

122

-

586

848

-

-

-

848

24

194

112

777

1,107

234

322

248

1,498

2,302

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญา

- สัญญาเชาอาคารและที่ดิน               

(รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 35)

- สัญญาเชาอุปกรณสำนักงานและบริการอื่น

- สัญญาเพ่ือจัดหาและซอมบำรุงเคร่ืองมือทางการแพทย

- สัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร

- สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

รวม

111

-

-

-

-

111

44

8

-

-

-

52

มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

322

69

187

-

-

578

781

-

-

-

-

781

22

173

118

119

-

432

220

317

200

1,333

124

2,194

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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37. สวนงานดำเนินงาน
สวนงานดำเนินงานท่ีนำเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีจัดทำใหกับผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน และ

ไดรับการสอบทานอยางสม่ำเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงาน ท้ังน้ีผูมีอำนาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัทฯคือ คณะกรรมการบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการในสวนงานดำเนินงานสองสวนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบกิจการท่ีสนับสนุน
ธุรกิจโรงพยาบาล ไดแก เซ็นทรัลแลป ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเก่ียวกับยารักษาโรคและวัสดุทางการแพทย ใหบริการจัดการและบริหาร
ทรัพยสินท่ีเก่ียวของในธุรกิจรักษาพยาบาล ภัตตาคารและประกอบการจำหนายอาหารสุขภาพและบริการจัดการอาคารและสถานท่ี บริการ
ทางดานบัญชี บริการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริการจัดฝกอบรม ประกันสุขภาพ และนายหนาประกันชีวิต ซึ่งสวนงานดำเนินงาน
ท้ังสองสวนน้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือ กลุมลูกคาสวนใหญของสวนงานตางๆ เปนกลุมเดียวกัน วิธีการใหบริการและ
การบริหารจัดการของสวนงานตางๆ มีความใกลเคียงกัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการภายใตเขตภูมิศาสตรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
เน่ืองจากสวนงานธุรกิจโรงพยาบาลเปนสวนงานหลักของกิจการและมีขอมูลของสวนงานดำเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเชิงปริมาณ

มีสัดสวนเกินกวารอยละ 90 ของสวนงานทั้งหมดทั้งสวนงานดำเนินงานและสวนงานภูมิศาสตร ดวยเหตุผลดังกลาว ผูบริหารจึงพิจารณา
รวมสวนงานดำเนินงานเปนสวนงานที่รายงานเพียงสวนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย
ทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดำเนินงานและภูมิศาสตรแลว

ในป 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของกิจการ
 

38. สิทธิและประโยชนดานการสงเสร�มการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริมของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

เลขที่ 2302(2)/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.7 สิทธิ
ประโยชนสำคัญที่ไดรับไดแก:

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงิน

ลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (เร่ิมต้ังแตป 2553
และสิ้นสุดลงในป 2561)   

กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผล
ขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนกำหนด (นับตั้งแตป 2561 ถึงป 2566)  โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

- ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตร

สงเสริมฯ เลขท่ี 1913(2)/2554 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยาปราศจากเช้ือชนิดน้ำปริมาตร
มาก (น้ำเกลือ) บัตรสงเสริมฯ เลขที่ 1163(2)/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยาฉีดคุม
กำเนิด และบัตรสงเสริมฯเลขที่ 1309(2)/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยาปราศจากเชื้อ 
ชนิดน้ำปริมาตรนอย ประเภท 6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธิ์สำคัญในยา สิทธิประโยชนสำคัญที่ไดรับไดแก

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงิน

ลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (เร่ิมต้ังแตป 2554
และสิ้นสุดลงในป 2559 และ เริ่มตั้งแตป 2558 และสิ้นสุดลงในป 2563 ตามลำดับ)   
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กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผล
ขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด (นับต้ังแตป 2559 ถึงป 2564 และ ต้ังแตป 2563 ถึงป 2568 ตามลำดับ) โดยจะเลือกหักจากกำไร
สุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

- ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัดไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตาม บัตรสงเสริมฯ เลขท่ี 1218(2)/

2553 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2553  สำหรับการผลิตยาสำหรับรักษาคน ประเภท 6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธ์ิสำคัญในยา ต้ังแต
วันที่ 25 มกราคม 2553 และบัตรสงเสริมฯ เลขที่ 1778(2)/2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 สำหรับการผลิตยาแผนปจจุบันสำหรับคน
และสัตว ประเภท 6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธิ์สำคัญในยา ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษที่สำคัญดังนี้

- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (เริ่มตั้งแตป 2553
และสิ้นสุดลงในป 2558 และเริ่มตั้งแตป 2559 และสิ้นสุดลงในป 2567)    

- รายไดท่ีตองนำมาคำนวณกำไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการใหรวมถึงรายไดจากการจำหนาย ผลพลอยไดไดแกเศษหรือของเสีย
จากกระบวนการผลิต

- ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกำหนดเวลาน้ัน (นับต้ังแตป 2558 ถึงป 2563 และต้ังแตป 2564 ถึงป 2572 ตามลำดับ) โดยจะเลือก
หักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

- ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตาม
บัตรสงเสริมของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขท่ี 59-1580-1-00-1-0 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุน
ในกิจการ ขนสงทางอากาศประเภท 7.3.4 กิจการขนสงทางอากาศ กำหนดใหมีผลตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สิทธิประโยชนที่
สำคัญมีดังนี้ 

ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงิน

ลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 5 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
- กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผล

ขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ปนับแตวันที่พนกำหนด (นับตั้งแตป 2564 ถึงป 2569) โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

- ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 31 ไปรวมคำนวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

บริษัท เนชั่นแนลเฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด
บริษัท เนช่ันแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด ไดรับสิทธิประโยชนบางประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เลขท่ี 2071(4)/2557 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2557 สำหรับการ บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ประเภท 7.21
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษที่สำคัญดังนี้

- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม มีกำหนดเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเร่ิม
มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (เริ่มตั้งแตป 2558 และสิ้นสุดลงในป 2566) 



205

- ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกำหนดเวลาน้ัน (นับต้ังแตป 2566 ถึงป 2571) โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลาย
ปก็ได

- ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด ไดรับสิทธิประโยชนบางประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 เลขที่ 58-2021-1-00-2-0 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สำหรับการ บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ประเภท 7.14
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษที่สำคัญดังนี้

- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม มีกำหนดเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเร่ิม
มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

- ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

- ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยยังไมมีรายไดจากการใหบริการทดสอบทางวิทยาศาสตรในสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ดังกลาว

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดของบริษัทและบริษัทยอยสำหรับป 2559 และ 2558 จำแนกตามรายไดสวนไดรับการสงเสริมการลงทุนและสวนที่ไมไดรับ

การสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้

สวนที่ไมได
รับการสงเสร�มการลงทุน รวม

(หนวย: พันบาท)

รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดอื่น

รวมรายได

60,239,804

3,666,989

63,906,793

65,236,523

3,889,691

69,126,214

2559 2558 2559 2558 2559 2558

651,532

957,757

1,609,289

64,452,779

3,217,243

67,670,022

59,588,272

2,709,232

62,297,504

783,744

672,448

1,456,192

สวนที่ไดรับ
การสงเสร�มการลงทุน

งบการเง�นรวม

สวนที่ไมได
รับการสงเสร�มการลงทุน รวม

(หนวย: พันบาท)

รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดอื่น

รวมรายได

13,084,412

4,607,577

17,691,989

13,330,145

7,166,130

20,496,275

2559 2558 2559 2558 2559 2558

639,185

-

639,185

12,588,188

7,166,130

19,754,318

12,445,227

4,607,577

17,052,804

741,957

-

741,957

สวนที่ไดรับ
การสงเสร�มการลงทุน

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
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39. ลำดับชั�นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคา

ยุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

รวม

(หนวย:  ลานบาท)

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตราสารทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ที่ดิน 

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ตราสารอนุพันธ 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

หุนกู

หุนกูแปลงสภาพ

505.2

659

307

19,787

297

 47,707

0.1

13

12,094

11,274

ระดับ 2 ระดับ 3

-

-

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

19,787

297

-

0.1

 

13

12,094

-

ระดับ 1

505.2

659

-

-

-

47,707

-

-

-

11,274

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



207

รวม

(หนวย:  ลานบาท)

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตราสารทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ที่ดิน 

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ตราสารอนุพันธ 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

หุนกู

หุนกูแปลงสภาพ

0.8

893

285

18,658

297

46,070

0.2

0.2

36

11,344

10,877

ระดับ 2 ระดับ 3

-

-

249

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

36

18,658

297

-

0.2

0.2

36

11,344

-

ระดับ 1

0.8

893

-

-

-

46,070

-

-

-

-

10,877

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รวม

(หนวย:  ลานบาท)

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตราสารทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ที่ดิน

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในบริษัทรวม

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

หุนกู

หุนกูแปลงสภาพ

0.8

762

530

2,571

297

46,070

 

0.2

36

11,344

10,877

ระดับ 2 ระดับ 3

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

289

2,571

297

 -

 

0.2

36

11,344

-

ระดับ 1

0.8

762

-

-

-

46,070

 

-

-

-

10,877

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวม

(หนวย:  ลานบาท)

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตราสารทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ที่ดิน

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในบริษัทรวม

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

หุนกู

หุนกูแปลงสภาพ

0.4

417

704

3,429

297

 47,707

 

13

12,094

11,274

ระดับ 2 ระดับ 3

-

-

353

-

-

-

-

-

-

-

-

351

3,429

297

 -

 

13

12,094

-

ระดับ 1

0.4

417

-

-

-

47,707

 

-

-

11,274

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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40. เคร�่องมือทางการเง�น
40.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินตามที่ระบุในหมายเหตุ 5.21 บริษัทและ
บริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี

โดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาหรือคูสัญญาอยางสม่ำเสมอ
บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว  

การใหสินเชื่อของบริษัทไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจำนวนมากราย
จำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ี เงินใหกูยืม และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีแสดง
อยูในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ัน

เงินกูยืมระยะยาว และหุนกู อยางไรก็ตาม สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯจะพิจารณาเขาทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกูยืมเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวตามความเหมาะสม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลา 9 ป โดย

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอปเปนอัตราคงที่สำหรับ 4 ปแรกและอัตราลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวก
อัตราคงท่ีตอปสำหรับ 5 ปหลัง ของยอดคงเหลือของหุนกูตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 27 ตอมาเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 บริษัทฯไดตกลง
กับสถาบันการเงินดังกลาวเพ่ือเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียโดยลดอัตราดอกเบ้ียในปท่ี 1 ลงและเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียจากอัตราลอยตัว
ในปที่ 5 และ 6 มาเปนอัตราคงที่ สวนอัตราดอกเบี้ยของปอื่นๆ ยังคงเทาเดิมตามที่กำหนดไวในสัญญา โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
บริษัทฯ ไดตกลงกับสถาบันการเงินดังกลาว เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้ไดสิ้นสุดลง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลา 10 ป โดย
เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอปเปนอัตราลอยตัว BIBOR 3 เดือนบวกอัตราคงท่ีตอป ของยอดคงเหลือของหุนกูตามท่ีกลาว
ไวในหมายเหตุ 27

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: ลานบาท)

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - สินทรัพย

2559 2558

35.9 35.913.213.2

งบการเง�นรวม

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำนวณโดยใชอัตราที่กำหนดโดยสถาบันการเงินเสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้
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รวม
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

สินทรัพยทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

- เงินลงทุนชั่วคราว

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

- เงินลงทุน

หนี้สินทางการเงิน

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

- เงินกูยืมระยะสั้น

- เงินกูยืมระยะยาว

- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

- หุนกู

- หุนกูแปลงสภาพ

4,217

548

6,033

46

17,237

28,081

1,579

4,546

89

7,705

62

12,589

9,874

36,444

29

-

6,033

-

17,237

23,299

-

4,546

-

-

-

-

-

4,546

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

18

2,599

9,874

14,991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,990

-

9,990

4,182

-

-

2

-

4,184

1,579

-

-

5,205

-

-

-

6,784

6

548

-

44

-

598

-

-

89

-

44

-

-

133

งบการเง�นรวม

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป
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รวม
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

สินทรัพยทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

- เงินลงทุนชั่วคราว

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

- เงินลงทุน

หนี้สินทางการเงิน

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

- เงินกูยืมระยะสั้น

- เงินกูยืมระยะยาว

- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

- หุนกู

- หุนกูแปลงสภาพ

5,529

28

6,484

61

16,178

28,280

76

4,935

98

9,446

104

10,591

9,683

34,933

28

-

6,484

-

16,178

22,690

-

4,935

-

-

-

-

-

4,935

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

47

1,999

9,683

14,229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,592

-

7,592

5,001

-

-

8

-

5,009

76

-

-

6,946

-

-

-

7,022

500

28

-

53

-

581

-

-

98

-

57

1,000

-

1,155

งบการเง�นรวม

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



212

รวม
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

สินทรัพยทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

- เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

- เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

- เงินลงทุน

หนี้สินทางการเงิน

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

- เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

- เงินกูยืมระยะยาว

- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

- หุนกู

- หุนกูแปลงสภาพ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

2,763

986

2,143

5,130

49,887

60,909

1,500

1,004

8,343

7,693

14

12,589

9,874

41,017

7

986

-

-

49,887

50,880

-

1,004

-

-

-

-

-

1,004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

3

2,599

9,874

14,976

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,990

-

9,990

2,756

-

2,143

5,130

-

10,029

1,500

-

8,343

5,193

-

-

-

15,036

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

11
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รวม
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

มากกวา  5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

สินทรัพยทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

- เงินลงทุนชั่วคราว

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

- เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

- เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

- เงินลงทุน

หนี้สินทางการเงิน

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

- เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

- เงินกูยืมระยะยาว

- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

- หุนกู

- หุนกูแปลงสภาพ

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,617

1

1,470

1,327

14

5,786

48,871

61,086

1,500

1,289

8,303

9,370

17

10,591

9,683

40,753

5

-

1,470

-

-

-

48,871

50,346

-

1,289

-

-

-

-

-

1,289

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

7

1,999

9,683

14,189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,592

-

7,592

3,612

-

-

1,327

-

5,786

-

10,725

1,500

-

8,303

6,870

-

-

-

16,673

-

1

-

-

14

-

-

15

-

-

-

-

10

1,000

-

1,010
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณการแพทยและการขายสินคาเปน

เงินตราตางประเทศ บริษัทยอยแหงหนึ่งไดตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward exchange contract)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

มูลคายุติธรรมสุทธิ
มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

สัญญาขายเงินตราตางประเทศ

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ

จำนวนที่ขายยอดคงเหลือ ณ วันที่ สกุลเง�น อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ขาย

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

เหรียญสหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกา

35.12 - 35.93

35.76 - 36.22

358,595

756,315

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

จำนวนที่ขายยอดคงเหลือ ณ วันที่ สกุลเง�น อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซ�้อ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

เหรียญสหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกา

-

33.96-35.81

-

237,961

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หนวย: พันบาท)

มูลคายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (หนี้สิน) --

2559 2558

(205.5)(147.0)

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2558 2557

(หนวย: พันบาท)

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา - สินทรัพย --

2558 2557

230.3 230.3

งบการเง�นรวม

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา คำนวณโดยใชอัตราที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน เสมือนวาไดยกเลิก
สัญญานี้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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40.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ย

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 
41. การบร�หารจัดการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทยอย และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เทากับ 0.83 : 1.0 (2558 : 0.86 : 1.0) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.50 : 1.0 (2558: 1.51 : 1.0)

42. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติใหยุติการดำเนิน

โครงการใหการรักษาพยาบาลโดยคิดคาใชจายเพียงเล็กนอยใหแกสมาชิกที่ไดจายคาสมาชิกลวงหนาเปนระยะเวลาตลอดชีพในวันที่ 20
มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ 2560 ตามลำดับ เนื่องจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณาขอเท็จจริง
และขอกฎหมายแลวมีความเห็นวาการดำเนินโครงการดังกลาวถือเปนการประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอย
ดังกลาวไมสามารถดำเนินการได ถือเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของใหประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีผลใหสัญญาภายใตโครงการดังกลาวถือเปนการตองหามตามกฎหมายและตกเปนโมฆะ ทั้งนี้ 
ในการยุติโครงการ บริษัทและบริษัทยอยไดเสนอคืนเงินคาสมาชิกพรอมเงินคาชดเชยใหแกสมาชิกและเสนอสิทธิประโยชนในรูปแบบการ
ใหสวนลดรอยละ 50 ของคารักษาพยาบาลตลอดชีพแกสมาชิก ปจจุบันสมาชิกบางสวน (ในงบการเงินรวม จำนวนประมาณ 142 ราย 
จาก 334 ราย และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 137 รายจาก 282 ราย) ไดตกลงยอมรับขอเสนอดังกลาวแลว แตสมาชิก
บางสวนยังไมไดตอบรับขอเสนอดังกลาว ดังนั้นจึงยังมีความไมแนนอนอยู

43. การอนุมัติงบการเง�น
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 



รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
ถือผาน RBH : 45.20% และ MP : 0.33%

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (BSD)

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
ถือผาน BSD

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด 
(BSN) 

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (TPK)
ถือผาน BSN

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

N Health Myanmar Co.,Ltd.
ถือผาน N Health Asia Pte. Ltd.

N Health Cambodia Co., Ltd.
ถือผาน N Health Asia Pte. Ltd.

N Health Asia Pte. Ltd.

BDMS Inter Pte. Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
BDMS: 34.43% และ RBH : 29.02%

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
(PPCL)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (PT1)
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
ถือผาน PPCL

22 ต.ค. 2535

 

4 ส.ค. 2558

26 ส.ค. 2557

23 ก.ย. 2557

26 ส.ค. 2541

27 พ.ค. 2557

14 มิ.ย. 2538

27 ก.ค. 2558

21 ก.ย. 2558 

27 มิ.ย. 2557

8 เม.ย. 2556

8 เม.ย. 2556

26 มิ.ย. 2556

7 ม.ค. 2536

22 ส.ค. 2556

26 ส.ค. 2556

8 ก.พ. 2556

24 พ.ค. 2555

28 พ.ค. 2550

14 ม.ค. 2517

11 ธ.ค. 2544

7 ก.ย. 2527

ผลิตน้ำยาปราศจาก
เชื้อสำหรับฉีดเขา
หลอดโลหิตดำ

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

การลงทุน

ผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับ

ยารักษาโรค

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

เซ็นทรัลแลป

เซ็นทรัลแลป

การลงทุน

การลงทุน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

การลงทุน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

12,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

361,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

45,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

44,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

365,500,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

130,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000
มูลคาที่ตราไว MMK 5,000 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว
KHR 1,280,000 ตอหุน

2,000,000 
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

100,000 
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

30,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

19,384,226 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,108,208,020 
มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน

48,100,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

22,511,351 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

45.49%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

44.53%

100.00%

60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

63.45%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.56%

98.56%

97.75%

จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

8 อาคารโกลดมารเก็ต ชั้น 5
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

2 ซ.ศูนยวิจัย 7
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

99/163 อาคารเอ ชั้น 4 
ซ.เพชรเกษม 73/1 เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ

1194 ถ.เพชรเกษม
 ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม

24 ซ.1 ถ.เทศา
 ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม

59/3 ถ.เพชรเกษม 
ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา 

ประเทศกัมพูชา

ประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร

179/1 หมูที่ 1 ต.วัดประดู
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

337 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

888/88 หมูที่ 3 ต.บานสวน 
อ.เมือง จ.ชลบุรี

138 ถ.พระองคดำ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

888 หมู 16 ถ.มะลิวัลย ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแกน

88/8 หมูที่ 6 ต.หนองปาครั่ง 
อ.เมือง จ.เชียงใหม

111 ถ.ทองใหญ ต.หมากแขง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี

943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

364/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุนตั�งแตรอยละ 10 ข�้นไป 

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน
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รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
ถือผาน PPCL
.
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 
 

บริษัท วัฒนเวช จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)

 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (BNH)

 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.   

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

24 ก.ย. 2539

17 ก.พ. 2538

8 ต.ค. 2529

30 ม.ค. 2535

17 ก.ค. 2513

27 ม.ค. 2536

18 ก.ค. 2550

14 ส.ค. 2546

13 ส.ค. 2545

25 ม.ค 2537

28 ต.ค. 2526

15 มี.ค. 2537

27 ก.ค.2538

1 พ.ค. 2532

28 ธ.ค. 2519

27 ส.ค. 2534

24 พ.ย. 2535

7 ก.ย. 2535

20 ธ.ค. 2548

27 พ.ย. 2549

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน   
 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน  
 

โรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวชสุขุมวิทและ
สมิติเวช ศรีนครินทร)

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน 
 ที่ประเทศกัมพูชา  

โรงพยาบาลเอกชน   
ที่ ประเทศกัมพูชา

หุนสามัญ 5,442,995 
หุนบุริมสิทธิ์ 3,750,000 

มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

35,954,180 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

8,400,000 
มูลคาที่ตราไว 5 บาทตอหุน

หุนสามัญ 8,700,000 
หุนบุริมสิทธิ์ 1,300,000

มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

200,538,671 
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

7,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

15,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

50,000,000
มูลคาที่ตราไว 5 บาทตอหุน

18,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาที่ตราไว 5 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาที่ตราไว 5 บาทตอหุน

28,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

58,611,935
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,500,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,000
มูลคาที่ตราไว USD1,000 ตอหุน

10,000
มูลคาที่ตราไว USD2,500 ตอหุน

96.82%
98.56%

73.72%

100.00%

93.64%

85.71%
89.13%

99.76%

100.00%

100.00%

100.00%

99.76%

99.69%

99.69%

98.81%

97.27%

95.76%

91.48%

91.42%

84.00%

80.00%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลว

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

111 ถ.เพชรเกษม 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

123 หมู 8 ถ.ศรีนครินทร 
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

1 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ

44/505 ถ.นวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
  กรุงเทพฯ

 
57 หมู 3 ต.บอผุด 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

8 หมู 2 ซ.แสงจันทรเนรมิตร 
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

276 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ตราด

25/14 ถ.ทาหลวง 
อ.เมือง จ.จันทบุรี

2/1 ถ.หงษหยกอุทิศ  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

75 ซ.15 ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.สงขลา

301 ถ.สุขุมวิท กม.143
อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

9/1 ถ.คอนแวนต แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

288 ถ.สุขสวัสดิ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

National Road No.6, Kruos Village, 
Svay Dangkom Commune, 

Siem Reap District, 
Siem Reap Province, Cambodia.

Toeuk Thla Village, 
Russian Federation Blvd., 

Sangkat Toeuk Thla, 
Khan Russey Keo,

  Phnom Penh, Cambodia.

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน
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รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

B.D.M.S. International Medical Services 
Co., Ltd.

S.R.Property Investment Co., Ltd.  

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส จำกัด
BDMS : 74.02% SVH : 21.04 และ BNH : 4.93%

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทต้ิง จำกัด (BDMS Acc)

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจ้ี จำกัด 

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด (RBH) 

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
ถือผาน RBH

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  
ถือผาน SVH 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
BDMS: 87.25% และ RBH : 12.75%

บริษัท คูลแอนดจอย จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ***
(RAM) 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) ***

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ***
BDMS : 15.26% และ PT1 : 10%

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด

20 ธ.ค. 2548

20 ธ.ค. 2548

10 ก.พ. 2549

 
27 พ.ย. 2549

7 พ.ย. 2544

25 ก.ค. 2544

17 ก.ค. 2546

18 ส.ค. 2551

11 ก.พ. 2551

1 มิ.ย. 2504

2 ม.ค. 2524

29 ส.ค. 2554

30 ต.ค. 2533

26 ส.ค. 2514

29 มิ.ย. 2538

20 พ.ค. 2546

25 ส.ค. 2529

15 ธ.ค. 2532

9 มิ.ย. 2537

23 ก.ย. 2553

โรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศกัมพูชา 

(ยังไมเปดดำเนินการ)

Land Holding
 Company  

Land Holding
 Company  

Land Holding
 Company  

เซ็นทรัลแลป

Share Services
Company

ใหบริการดานบัญชี

บริการดาน
เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ

การลงทุน

ผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับ

ยารักษาโรค

ประกันสุขภาพ

นายหนาประกันชีวิต
  

โรงพยาบาลเอกชน

จำหนาย
และผลิตยา

บริการขนสงผูปวย
ทางอากาศ 

 
ประชาสัมพันธ

และสงเสริมการตลาด

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน
 

ศูนยจัดฝกอบรมใหกับ
พนักงานในเครือ

1,000 มูลคาที่ตราไว
KHR 9,200,000 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว 
KHR 20,000 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว
 KHR 20,000 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว
KHR 20,000 ตอหุน

1,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

7,500,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

20,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

108,600,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

49,900,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

20,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

2,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน)

18,751,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

4,286,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

500,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

12,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ 728,560,559
หุนบุริมสิทธิ 1,491,663

มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน

30,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

49.00%

49.00%

49.00%

95.00%

98.69%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.97%

100.00%

66.79%

87.05%

100.00%

30.00%

38.24%

23.95%

25.11%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลว

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

61A Street  214, 
Sangkat Beong Rang, Khan Don Peh, 

Phnom Penh, Cambodia.

517 Road No.6, Phum Salakanseng, 
Khum Svay Damdum, Srok Khet,

 Siem Reap, Cambodia.

517 Road No.6, Phum Salakanseng, 
Khum Svay Damdum, Srok Khet,

 Siem Reap, Cambodia.

No.61 Street 214, 
Sangkat Beong Rang, Khan Don Peh, 

Phnom Penh, Cambodia.

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
  กรุงเทพฯ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

488 อาคารโรงพยาบาล
สมิติเวชศรีนครินทร

ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
  กรุงเทพฯ

39/1 ถ.รามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
  กรุงเทพฯ

8 ซอยแหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล    
 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

124 ถ.ธนบุรี-ปากทอ
จ.กรุงเทพฯ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2138 ถ.รามคำแหง 
เขตบางกะป กรุงเทพฯ

33 ถ.สุขุมวิท ซ.3 แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

555/5 ถ.โพศรี 
อ.เมือง จ.อุดรธานี

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน
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รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

บริษัท เออรว่ิง เชอริเดน เอส อี จำกัด
ถือผาน SVH 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด (First Health)
ถือผาน SVH 

บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด (SV Holding)
ถือผาน SVH 

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
ถือผาน RBH

Samitivej International Co., Ltd.
ถือผาน SV Holding

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

14 พ.ย. 2545

23 มี.ค. 2547

28 ส.ค. 2556

8 ธ.ค. 2557

22 ก.ย. 2557

21 เม.ย. 2559

บริหารจัดการ
ทรัพยสิน

ภัตตาคารและ 
อาหารสุขภาพ

การลงทุน

เซ็นทรัลแลป

คลินิก

บริหารทรัพยสินที่
ไมเกี่ยวกับโรงพยาบาล

10,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,400,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

800,000
มูลคาที่ตราไว 100 บาทตอหุน

3,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

625,000
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

1,000,000
มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

91.96%

95.76%

95.76%

95.00%

80.00%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลว

63

64

65

66

67

68

488 ถ.ศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

488 ถ.ศรีนครินทร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ

488 ถ.ศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา 

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
  กรุงเทพฯ

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน

หมายเหตุ : ***บริษัทเขาไปลงทุนไมมีสวนรวมในการบริหาร
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ประเภทธุรกิจ

ที่ตั�งบร�ษัท

เลขทะเบียนบร�ษัท

เว�ปไซด

ทุนจดทะเบียน

ขอมูลอางอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเง�น

นายทะเบียนหุนกูแปลงสภาพ (Registrar)
และตัวแทนการโอนหุนกู (Transfer Agent)

 
ผูแทนผูถือหุนกูแปลงสภาพ (Trustee)
และตัวแทนหลัก (Principal Agent)

ผูสอบบัญช�

Health Care Business  

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศัพท 1719, 02-310-3000
โทรสาร 02-310-3032, 02-310-3327

บมจ. 0107537000025

www.bdms.co.th, www.bangkokhospital.com 

มูลคา 1,649.79 ลานบาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
จำนวน 1,549.10 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,490.96 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-009-9000, 02-009-9999
โทรสาร 02-009-9991

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-299-1824
โทรสาร 02-299-1321

เดอะ แบงค ออฟ นิวยอรค เมลลอน (ลักเซมเบิรก)
อาคารเวอรติโก-โพลาริส
2-4 ถนนยูจีน รูเพิรต
L-2453 ลักเซมเบิรก
 
เดอะ แบงค ออฟ นิวยอรค เมลลอน สาขาลอนดอน
วัน แคนาดา สแควร E 14 5AL ลอนดอน
สหราชอาณาจักร

บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02-661-9192, 02-264-0789-90 

ขอมูลทั�วไปและขอมูลสำคัญอื่น
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
2 ซอยศูนยว�จัย 7 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม 
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 66-2310-3000 
โทรสาร 66-2318-1546
www.bangkokhospital.com 
www.bdms.co.th
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